FERIE 2016 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej
pt. „Wyprawa w krainę fantazji”
18 – 30 stycznia 2016 r.
Nowohucka Biblioteka Publiczna zaprasza czytelników pozostających w czasie ferii
zimowych w mieście do udziału w spotkaniach pt. Wyprawa w krainę fantazji
organizowanych w ramach akcji Zima w mieście. W każdej filii przygotowano
tygodniowy cykl zajęć inspirowanych jednym z najznakomitszych utworów
należących do kanonu literatury dziecięcej. Najmłodsi będą mieli możliwość poznać
zadziwiający świat owadów, odwiedzić Stumilowy Las, wioskę Smerfów, Dolinę
Muminków i Krainę Lodu, a wraz z Koziołkiem Matołkiem po szerokim szukać
świecie tego, co jest bardzo blisko. Trochę starsi poznają mieszkańców Zielonego
Wzgórza i Szmaragdowego Grodu, odwiedzą magiczną krainę Narnii oraz wysłuchają
interesujących wykładów w Hogwarcie. W programie przewidziano liczne atrakcje:
warsztaty literackie, artystyczne i kulinarne, zagadki ukryte w bibliotecznych
zakamarkach, krzyżówki, quizy, konkursy, gry planszowe oraz na PS 4, zabawy
ruchowe, muzyczne i teatralne oraz laboratoryjne eksperymenty. Każdy znajdzie coś
dla siebie. Szczegóły na stronie www.biblioteka.krakow.pl
Wstęp wolny. Informacje i zapisy w poszczególnych filiach.
www.biblioteka.krakow.pl
„W Dolinie Muminków”
18.01.2016 r.
godz. 9.30

19.01.2016 r.
godz. 9.30

Czytanie przed ekranem
fragmentów książki
T. Jansson
W cyklu: „Wyprawa do Krainy
Małych Trolli”
„Opowiadania z Doliny
Muminków”
Czytanie przed ekranem
fragmentów książki
T. Jansson

Filia nr 1
os. Młodości 8
tel. 12 644-13-22

Filia nr 1
os. Młodości 8
tel. 12 644-13-22

Biblioteka zaprasza na
czytanie przed ekranem
fragmentów książki
„W Dolinie Muminków”
zilustrowane fragmentami
filmów animowanych.

Biblioteka zaprasza na
czytanie przed ekranem
fragmentów książki
„Opowiadania z Doliny
Muminków” oraz na
warsztaty plastyczne.

W cyklu: „Wyprawa do Krainy
Małych Trolli”
„Muminkowe zabawy”
20.01.2016 r.
godz. 15.00

Warsztaty edukacyjne dla dzieci
w wieku od 6 do 10 lat
W cyklu: „Wyprawa do Krainy
Małych Trolli”
„Zima Muminków”

Filia nr 1
os. Młodości 8
tel. 12 644-13-22
Fundacja Nowe
Centrum
Filia nr 1

Biblioteka zaprasza na zajęcia
inspirowane przygodami
Muminków i ich przyjaciół,
które poprowadzą
Wolontariuszki z Fundacji
Nowe Centrum
Biblioteka zaprasza dzieci na

21.01.2016 r.
godz. 9.30

22.01.2016 r
godz. 9.30

os. Młodości 8
Opowieść o zimie oraz
o Muminku, który obudził się
i nie mógł zasnąć
W cyklu: „Wyprawa do Krainy
Małych Trolli”
„Mądrości z Doliny
Muminków”
Słynne cytaty i powiedzonka
bohaterów T. Jansson

18.01.2016 r.

W cyklu: „Wyprawa do Krainy
Małych Trolli”
„Czy naprawdę znamy
Puchatka?”

godz. 10.30

Warsztaty literackie

tel. 12 644-13-22

Filia nr 1
os. Młodości 8
tel. 12 644-13-22

Filia nr 2
os. Teatralne 25
tel. 12 644-40-46

W cyklu: „W Stumilowym Lesie”

19.01.2016 r.
godz. 10.30

20.01.2016 r.
godz. 10.30

„Brykamy! Czyli jak wymyślać
Stumilowe zabawy”
Gry i zabawy kształtujące
wyobraźnię
W cyklu: „W Stumilowym Lesie”
„Puchatek i inni, czyli misie w
Stumilowym Lesie”
Bajki o misiach, które warto
czytać

Filia nr 2
os. Teatralne 25
tel. 12 644-40-46

Filia nr 2
os. Teatralne 25
tel. 12 644-40-46

W cyklu: „W Stumilowym Lesie”

21.01.2016 r.
godz. 10.30

22.01.2016 r.
godz. 10.30

„Zaczarowane miejsce, czyli
wierszykarnia”
Zabawy słowami, piosenki
i wyliczanki
W cyklu: „W Stumilowym Lesie”
„Poohquiz, czyli mieszkamy
w Stumilowym Lesie”
Zagadki, gry i zabawy teatralne

Filia nr 2
os. Teatralne 25
tel. 12 644-40-46

Filia nr 2
os. Teatralne 25
tel. 12 644-40-46

czytanie przed ekranem
o zimowych przygodach
Muminka.

Biblioteka zaprasza dzieci na
zajęcia podczas, których
poznają słynne powiedzonka
i cytaty z książek
o Muminkach

Biblioteka zaprasza
przedszkolaki i uczniów klas
I-III na cykl animacji
literackich opracowanych na
kanwie książek A. A. Milne
o Kubusiu Puchatku oraz
wierszy z tomiku „Mam już
6 lat”
Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku 6-10 lat na zajęcia
rozwijające kreatywność.
Historyjki z życia Puchatka
będą kanwa gier i zabaw
kształtujących wyobraźnię.
Biblioteka zaprasza na zajęcia
literackie. Dzieci poznają
bajki, których bohaterami są
misie, dowiedzą się, czy te
postaci są do siebie podobne?
Dlaczego są lubiane? Czy
Misie czasem odwiedzają
domy?
Biblioteka zaprasza do
wspólnej zabawy słowami.
Podczas zajęć dzieci podejmą
próby stworzenia własnych
piosenek i wyliczanek.

Biblioteka zaprasza na
spotkanie, które wypełnią
zagadki i zabawy. Dzieci będą
miały możliwość bawić się w
teatr i wcielić
w wybraną postać ze

W cyklu: „W Stumilowym Lesie”
„W magicznej szafie”
18.01.2016 r.
godz. 13.00

Warsztaty plastyczno-literackie
dla dzieci
W cyklu: „Tydzień w Narnii”
„Podwieczorek u Tumnusa”

19.01.2016 r.
godz. 13.00

Zajęcia plastyczno-literackie dla
dzieci
W cyklu: „Tydzień w Narnii”
„Lodowy pałac”

20.01.2016 r.
godz. 13.00

21.01.2016 r.
godz. 13.00

22.01.2016 r.
godz. 13.00

18.01.2016 r.
godz. 10.30

Warsztaty artystyczne dla dzieci

Filia nr 3
os. Kościuszkowskie
5
tel. 12 648-79-46

Filia nr 3
os. Kościuszkowskie
5
tel. 12 648-79-46
Filia nr 3
os. Kościuszkowskie
5

W cyklu: „Tydzień w Narnii”

tel. 12 648-79-46

„Obiad u …”

Filia nr 3

Gry i zabawy literackie dla dzieci

os. Kościuszkowskie
5

W cyklu: „Tydzień w Narnii”

tel. 12 648-79-46

„Nadejście wiosny”

Filia nr 3

Zagadki i quizy

os. Kościuszkowskie
5

W cyklu: „Tydzień w Narnii”

tel. 12 648-79-46

„W szkole czarodziejów”

Filia nr 8

O zwyczajach niezwyczajnych
magów
W cyklu: „Witajcie
w Hogwarcie”
„Eliksiry profesora Snape’a”

os. Boh. Września
26
tel. 12 645-95-27

Filia nr 8

Stumilowego Lasu.
Filia 3 zaprasza dzieci na
wspólną wyprawę do krainy
stworzonej przez
C. S. Lewisa – Narnii.
Wykorzystując tekturę,
szyszki, farby i watę stworzą
baśniową krainę, która
znajduje się za drzwiami
starej szafy…
Filia nr 3 zaprasza dzieci na
kolejne spotkanie podczas,
którego podjadając słodkie
ciastka i pijąc owocową
herbatę, wysłuchają
opowieści o przygodach małej
Łucji i wspólnie stworzą
portret Fauna Tumnusa.
Biblioteka zaprasza dzieci na
warsztaty, podczas których
będą mogły twórczo i
pożytecznie spędzić wolny
czas. Wykorzystując
niekonwencjonalne materiały
plastyczne stworzony zostanie
Pałac Złej Królowej.
Biblioteka zaprasza na zajęcia
podczas których dzieci
poznają kolejne przygody
rodzeństwa Pevensie w
magicznym lesie, a układając
i kolorując puzzle, dowiedzą
się kim są dziwne stworzenia
z „porośniętą futrem twarzą”
i „długimi wąsami”, u których
odbył się obiad.
Biblioteka zaprasza dzieci na
zajęcia, podczas których będą
mogły twórczo spędzić wolny
czas. Podczas spotkania
sprawdzą swoją wiedzę
o Narnii oraz perypetiach
Łucji, Zuzanny, Piotra
i Edmunda.
Biblioteka zaprasza
najmłodsze dzieci do
wysłuchania opowiadań
o czarodziejach. Podczas
zajęć poznają stroje magów
i czarownic, ich zwyczaje,
ulubione zwierzęta, a także
zaklęcia, którymi się
posługują.
Filia nr 8 zaprasza młodych

19.01.2016 r.
godz. 12.00

os. Boh. Września
Magiczne mikstury
z bibliotecznego laboratorium

26
tel. 12 645-95-27

20.01.2016 r.
godz. 12.00

W cyklu: „Witajcie
w Hogwarcie”
„Czy znasz Harry’ego
Pottera?”
Quiz dla mugoli
W cyklu: „Witajcie
w Hogwarcie”
„Hogwart jak malowany”

21.01.2016 r.
godz. 12.00

Magiczne zajęcia plastyczne

Głośne czytanie baśni
J. K. Rowling

godz. 12.00
W cyklu: „Witajcie
w Hogwarcie”

18.01.2016 r.
godz. 16.00

os. Boh. Września
26
tel. 12 645-95-27

Filia nr 8
os. Boh. Września
26

W cyklu: „Witajcie
w Hogwarcie”
„Baśnie z krainy czarodziejów”
22.01.2016 r.

Filia nr 8

tel. 12 645-95-27
Filia nr 8
os. Boh. Września
26
tel. 12 645-95-27

„W drodze do Pacanowa
z Koziołkiem Matołkiem”

Filia nr 9

Opowieść o twórcach komiksu

os. Tysiąclecia 42

W cyklu: „W drodze do
Pacanowa z Koziołkiem
Matołkiem”

tel. 12 648-50-69

„Podróż dookoła świata”
19.01.2016 r.
godz. 9.30

Filia nr 9
Zabawy ruchowe i plastyczne
W cyklu: „W drodze do
Pacanowa z Koziołkiem
Matołkiem”

os. Tysiąclecia 42
tel. 12 648-50-69

miłośników magicznych
sztuczek, a także
laboratoryjnych
eksperymentów do
bibliotecznego laboratorium,
gdzie wyczarowane zostaną
magiczne eliksiry
i mikstury.
Jeśli jesteś fanem serii książek
J. K. Rowling, uwielbiasz i
znasz wszystkie filmy o
Harrym Potterze, Biblioteka
zaprasza do udziału w
konkursie wiedzy
o młodym czarodzieju i jego
przyjaciołach.
Biblioteka zaprasza
czytelników na warsztaty
plastyczne, podczas których
sami będą mogli
zaprojektować i namalować
szkołę dla czarodziejów –
Hogwart.
Biblioteka zaprasza
najmłodszych czytelników do
wysłuchania baśni. J. K.
Rowling. Oprócz siedmiu
książek o przygodach
Harry’ego Pottera, autorka
napisała, z myślą o fanach
młodego czarodzieja, zbiór
baśni, w których występują
postaci znane z całej serii.
Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym do
Biblioteki na zajęcia
wprowadzające w świat
Koziołka Matołka. Dzieci
odwiedzą ciekawe miejsca
i poznają twórców Koziołka,
czyli Kornela
Makuszyńskiego i Mariana
Walentynowicza
Biblioteka zaprasza na
spotkanie, podczas którego
dzieci poznają wybraną
przygodę Koziołka Matołka
i razem z bohaterem odbędą
podróż dookoła świata.
Zajęcia zostaną wzbogacone
zabawami ruchowymi

i plastycznymi.

„Koziołek Matołek - badacz
przyrody”
20.01.2016 r.
godz. 16.00

Zajęcia przyrodnicze wzbogacone
zabawami ruchowymi i
plastycznymi
W cyklu: „W drodze do
Pacanowa z Koziołkiem
Matołkiem”
„Czym podróżuje Koziołek
Matołek?”

22.01.2016 r.
godz. 16.00

23.01.2016 r.
godz. 10.00

Zabawy literackie z elementami
warsztatów plastycznych

godz. 12.00

godz. 12.00

tel. 12 648-50-69

Filia nr 9
os. Tysiąclecia 42
tel. 12 648-50-69

Filia nr 9

Warsztaty tworzenia komiksu

os. Tysiąclecia 42

Warsztaty artystyczne dla dzieci
w wieku 6-12 lat
W cyklu: „W Wiosce Smerfów”

26.01.2016 r.

os. Tysiąclecia 42

W cyklu: „W drodze do
Pacanowa z Koziołkiem
Matołkiem”
„Nowa podróż Koziołka
Matołka”

W cyklu: „W drodze do
Pacanowa z Koziołkiem
Matołkiem”
„Budujemy wioskę Smerfów”
25.01.2016 r.

Filia nr 9

„Projektujemy domek dla
Smerfa”
Warsztaty artystyczne dla dzieci
w wieku 6-12 lat

tel. 12 648-50-69

Biblioteka Główna
os. Stalowe 12
tel. 12 644-12-52

Biblioteka Główna
os. Stalowe 12
tel. 12 644-12-52

W cyklu: „W Wiosce Smerfów”
„Mój ulubiony Smerf”
27.01.2016 r.

Warsztaty artystyczne dla dzieci

Biblioteka Główna

Biblioteka zaprasza na
spotkanie podczas którego
dzieci poznają wybraną
przygodę Koziołka Matołka,
oraz zwierzęta, które spotkał
podczas podróży. Zajęcia
zostaną wzbogacone
zabawami ruchowymi
i plastycznymi
Biblioteka zaprasza na
spotkanie, podczas którego
dzieci poznają wybraną
przygodę Koziołka Matołka
i sposoby podróżowania.
Zajęcia wzbogacone
zabawami ruchowymi
i plastycznymi
Biblioteka zaprasza na
warsztaty tworzenia komiksu.
Dzieci wymyślą i narysują
nową podróż Koziołka
Matołka, która doprowadzi go
do Pacanowa.

Biblioteka zaprasza dzieci w
wieku 6-12 lat do spędzenia
tygodnia ferii w „Wiosce
Smerfów”. Uczestnicy z
przygotowanych wcześniej
elementów wykonają Wioskę
Smerfów. Pokolorowane
i pomalowane przez siebie
fragmenty umieszczą na
planszy.
Biblioteka zaprasza dzieci w
wieku 6-12 lat na zajęcia,
podczas których zaprojektują
domek dla wybranego przez
siebie Smerfa. Wymyślą
ozdoby domku i jego
kolorystykę.
Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku 6-12 lat na warsztaty
plastyczne, podczas których
narysują portret ulubionego

godz. 12.00

w wieku 6-12 lat
W cyklu: „W Wiosce Smerfów”

28.01.2016 r.

„Smerfy- puzzle”

os. Stalowe 12
tel. 12 644-12-52

Biblioteka Główna
os. Stalowe 12

godz. 12.00
W cyklu: „W Wiosce Smerfów”

tel. 12 644-12-52

„Smerfowa zakładka”
29.01.2016 r.
godz. 12.00

Warsztaty artystyczne dla dzieci
w wieku 6-12 lat
W cyklu: „W Wiosce Smerfów”

„Smerfy – gra”
30.01.2016 r.
godz. 12.00

Spotkanie miłośników gier
planszowych

Biblioteka Główna
os. Stalowe 12
tel. 12 644-12-52

Biblioteka Główna
os. Stalowe 12
tel. 12 644-12-52

Smerfa, a także ulubione
zajęcia lub atrybuty postaci.

Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku 6-12 lat na zajęcia,
podczas których będą układali
puzzle przedstawiające scenki
z życia Smerfów i innych
bohaterów występujących
w bajce.
Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku 6-12 lat na
warsztaty, podczas których
wykonają zakładkę do książki
z wcześniej przygotowanych
elementów. Zakładki będą
niebieskie ze smerfowymi
motywami.
Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku 6-12 lat na zajęcia,
podczas których będą mogły
zagrać w grę planszową
pt. „Smerfy”.

W cyklu: „W Wiosce Smerfów”
„Kanada zielony raj –
śladami Ani Shirley”
25.01.2016 r.
godz. 13.00

26.01.2016 r.
godz. 13.00

Warsztaty literackie

Filia nr 7
os. Kalinowe 4
tel. 12 648-52-68

W cyklu: „Na Zielonym
Wzgórzu”

„Bufki i falbanki - moda na
Wyspie Księcia Edwarda”
Warsztaty plastyczne

Filia nr 7
os. Kalinowe 4
tel. 12 648-52-68

W cyklu: „Na Zielonym Wzgórzu”

27.01.2016 r.

„Odpoczynek na Wyspie
Księcia Edwarda”

Filia nr 7

Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku 7-9 lat na warsztaty
literacko-plastyczne. Młodzi
czytelnicy wybiorą się
w podróż na Wyspę Księcia
Edwarda do domu opiekunów
Ani Shirley. Poznają bliższe
i dalsze okolice domu na
Zielonym Wzgórzu, a swoje
wyobrażenia zielonej Kanady
utrwalą na rysunkach.
Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku 7-9 lat na warsztaty
literacko-plastyczne, podczas
których będą tworzyli
ubranka dla swoich
papierowych lalek wzorowane
na modzie
z czasów Ani Shirley.
Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku 7-9 lat na zajęcia,

godz. 13.00
Warsztaty literacko-plastyczne
W cyklu: „Na Zielonym Wzgórzu”

„Przyjaciele Ani Shirley”

28.01.2016 r.
godz. 13.00

Warsztaty dramowe
W cyklu: „Na Zielonym Wzgórzu”
„Przysmaki z Zielonego Wzgórza”

29.01.2016 r.
godz. 13.00

26.01.2016 r.

Warsztaty kulinarne
W cyklu: „Na Zielonym Wzgórzu”

Wspólne oglądanie filmu
o krainie pełnej lodu
z bałwankiem Olafem

godz. 16.00
W cyklu: „Wyprawa do Krainy
Lodu”
„Bal z Olafem i Elzą”
27.01.2016 r.
godz. 16.30

Ilość miejsc ograniczona,
prosimy o zapisy w bibliotece.
W cyklu: „Wyprawa w krainę
fantazji”
„Lodowe kule i płatki śniegu”

28.01.2016 r.
godz. 9.30

Warsztaty przeprowadzone przez
instruktorów Polskiego Centrum
Origami
Wstęp wolny, prosimy
o zapisy w bibliotece.

os. Kalinowe 4
tel. 12 648-52-68

Filia nr 7
os. Kalinowe 4
tel. 12 648-52-68
Filia nr 7
os. Kalinowe 4
tel. 12 648-52-68

Filia nr 4
Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
os. Zgody 7
tel. 12 642-16-43
Filia nr 4
Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
os. Zgody 7
tel. 12 642-16-43
Filia nr 4
Oddział dla Dzieci i
Młodzieży
os. Zgody 7
tel. 012 642-16-43

W cyklu: „Wyprawa w krainę
fantazji”
„Gry ruchowe i muzyczne”
29.01.2016 r.
godz. 11.00

W cyklu: „Wyprawa w krainę

Filia nr 4
Oddział dla Dzieci i
Młodzieży

podczas których wybiorą się
z wizytą do szkoły na Wyspie
Księcia Edwarda. Wezmą
udział w zabawach, w które
bawili się kolegów
i koleżanki Ani.
Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku 7-9 lat na warsztaty
dramowe, podczas których
będą odtwarzane wesołe
i smutne scenki z życia Ani
i jej przyjaciół.
Biblioteka zaprasza dzieci w
wieku 7-9 lat na warsztaty
kulinarne, podczas których
wyszukają w książce o
przygodach Ani fragmentów
dotyczących kanadyjskiej
kuchni. Następnie przygotują
deser, który przygotowywała
bohaterka powieści.
Biblioteka zaprasza na
projekcję filmu animowanego
w reżyserii Chrisa Bucka
i Jennifer Lee o krainie pełnej
lodu. Po filmie krótka
rozmowa i wspólna zabawa.
Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku 7-12 lat na
niespodzianki, tańce
wygibańce, zabawy
z muzyką, pląsy, konkursy.
Mile widziane kostiumy
i charakteryzacja.
Biblioteka zaprasza
czytelników od 9 lat na
warsztaty origami.
Instruktorzy Polskiego
Centrum Origami
zaprezentują techniki
składania z papieru
ciekawych modeli kulek
śnieżnych i gwiazd.
Zapewniamy materiały.

Biblioteka zaprasza dzieci
w wieku 8-12 lat do udziału w
zajęciach pełnych tańca i
muzyki, podczas których będą
ćwiczyć pamięć, nauczą się

fantazji”

os. Zgody 7
tel. 012 642-16-43

„Barwy Krainy Czarów”
27.01.2016 r.
godz. 13.00

Zajęcia literacko-plastyczne na
podstawie książki
„Czarnoksiężnik ze
Szmaragdowego Grodu”

Filia nr 6
os. Na Stoku 1
tel. 12 645 29 52

W cyklu: „W Szmaragdowym
Grodzie”

29.01.2016 r.
godz. 13.00

25.01.2016 r.
godz. 12.00

26.01.2016 r.
godz. 12.00

„Strach na Wróble szuka
rozumu”
Zgadywanki, krzyżówki,
konkursy i zabawy plastyczne
inspirowane opowieściami
z Krainy Oz

Filia nr 6
os. Na Stoku 1
tel. 12 645 29 52

W cyklu: „W Szmaragdowym
Grodzie”
„Spotkanie z Pszczółką Mają”

Filia nr 10

Zajęcia literacko -plastyczne

os. Dywizjonu 303/1

W cyklu: „Tydzień zabaw na
bajkowej łące”

„Spotkanie z Motylkiem
Teofilkiem”
Motylkowe zabawy literackie,
muzyczne i plastyczne
W cyklu: „Tydzień zabaw na
bajkowej łące”

tel. 12 647-28-85

Filia nr 10
os. Dywizjonu 303/1
tel. 12 647-28-85

współpracy i miło spędzą
czas. W programie gry na PS
4 „Kraina Lodu”, „Just
dance”, „Mistrzowska
impreza” oraz gry planszowe.
Biblioteka zaprasza dzieci na
zajęcia literacko-plastyczne
na motywach książki
„Czarnoksiężnik ze
Szmaragdowego Grodu” L. F.
Bauma. W programie:
zgadywanki, krzyżówki,
konkursy, zabawy plastyczne.

Biblioteka zaprasza dzieci na
zajęcia literacko-plastyczne
inspirowane cyklem L. F.
Bauma. W programie:
zgadywanki, krzyżówki,
konkursy, zabawy plastyczne.

Biblioteka zaprasza na
spotkanie, podczas którego
dzieci poznają bajkę
„Pszczółka Maja”, wezmą
udział w zabawie ruchowej
przy muzyce, metodą collage
stworzą łąkę, popróbują
miodu i wspólne zastanowią
się, do czego jest on
potrzebny. Wezmą też udział
w zabawie polegającej na
rozpoznawaniu dźwięków,
które pochodzą od
mieszkańców łąki.

Biblioteka zaprasza na
zajęcia, podczas których
dzieci wysłuchają
fragmentu opowiadania
„Motylek Teofilek”,
obejrzą prezentację
multimedialną o motylach
i wykonają pracę
plastyczną związaną
z tematem oraz wezmą
udział w zabawie ruchowo-

muzycznej „Jestem sobie
motylkiem”.

27.01.2016 r.
godz. 12.00

„Spotkanie z Biedronką
i Mrówką”
Dlaczego biedronki są
w kropki?

Filia nr 10
os. Dywizjonu 303/1
tel. 12 647-28-85

W cyklu: „Tydzień zabaw na
bajkowej łące”

28.01.2016 r.
godz. 12.00

„Spotkanie z Gąsienicą”

Filia nr 10

Warsztaty artystyczne i zabawy
ruchowe

os. Dywizjonu 303/1
tel. 12 647-28-85

W cyklu: „Tydzień zabaw na
bajkowej łące”

29.01.2016 r.
godz. 12.00

„Spotkanie ze Świerszczykiem
Muzykantem”
Warsztaty literacko-plastyczne
oraz zabawy w rozpoznawanie
dźwięków
W cyklu: „Tydzień zabaw na
bajkowej łące”

Filia nr 10
os. Dywizjonu 303/1
tel. 12 647-28-85

Biblioteka zaprasza dzieci
w czerwonych ubrankach.
Podczas zajęć, po
doklejeniu czarnych kropek
na strój dzieci wezmą
udział w dyskusji nt.
Dlaczego biedronki są
w kropki? Dzieci
wysłuchają fragmentu
bajki, nauczą się piosenki
o biedroneczce, zatańczą
oraz wykonają pracę
plastyczną związaną z
tematem.
Biblioteka zaprasza dzieci
na spotkanie, podczas
którego wysłuchają bajki
„Bardzo głodna gąsienica”
i obejrzą prezentację
multimedialną
o gąsienicach, wykonają ze
skrawków materiału
sympatyczną gąsienicę oraz
wezmą udział w zabawie
ruchowej „Gąsienica
i ptaszki”.
Biblioteka zaprasza dzieci
na spotkanie, podczas
którego wysłuchają
opowiadania „Świerszczyk
Muzykant i Kret”, obejrzą
fragment filmu
o świerszczach i ich
sposobie życia, wezmą
udział w ćwiczeniu
słuchowym „Co tam
piszczy w trawie” oraz
wykonają pracę plastyczną
związaną z tematem.

