
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

                       Lipiec 2015                            

02.07 – „Malowane wiersze”-czytanie                         

i ilustrowanie poezji dziecięcej 

07.07- „Kot w worku”- jaki przedmiot skrywa 

w środku? –zabawy, zgadywanki 

09.07- „Papierowe postaci i zwierzęta”-zajęcia 

techniczne z origami 

14.07- „Dzień myślenia”-zagadki, rebusy, 

wykreślanki 

16.07- „Geograficznie w bibliotece” -egzotyczne  

kraje, kwiaty, zwierzęta –tworzenie albumu 

21.07- „Korale koloru kolorowego”-zajęcia 

praktyczne ,czytanie wierszy 

23.07- „Ciekawe zawody”- wycieczka do salonu 

fryzjerskiego i kosmetycznego 

28.07 - „Palcem po mapie”-zajęcia edukacyjne

30.07- „Zwariowane przygody z Babą Jagą”

głośne czytanie ,zajęcia techniczne 

 

 

03.07- „Gry i zabawy komputerowe dla dzieci

07.07- „Książka na wakacje”-głośne czytanie

10.07-„Świat gier komputerowych dla dzieci”

14.07- „Kuferek pełen zagadek”- zagadki 

literackie                                                             

17.07- „Internet źródłem wiedzy i zabawy”

21.07- „Baśnie i opowiadania o zwierzętach

głośne czytanie                                                   

24.07- „Gry i zabawy stolikowe”-układanie 

puzzli, gry planszowe, bierki itp. 

Lipiec 

ZAPRASZ

Gminnej 

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

                          

                        

jaki przedmiot skrywa się 

zajęcia 

gzotyczne  

wycieczka do salonu 

zajęcia edukacyjne 

„Zwariowane przygody z Babą Jagą”-

Sierpień 2015

04.08-„Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu”

06.08-„Smaki lata”-zajęcia kulinarne

11.08-„Papierowe latawce”-zajęcia techniczne

głośne czytanie 

13.08- „Letnie krajobrazy”- głośne czytanie

zajęcia plastyczne 

18.08- „Las w obiektywie aparatu fotograficznego

wycieczka do lasu 

20.08-„Gry i zabawy planszowe  i 

25.08-„Różowa świnka”-czytanie bajek, prace 

techniczne 

27.08-„Zakończenie wakacji” 

w Filii Bibliotecznej w Prostyni  
w każdy wtorek i piątek lipca oraz              

w pierwszym tygodniu sierpnia,                                  

od godz.1300-1430 

ry i zabawy komputerowe dla dzieci” 

głośne czytanie 

„Świat gier komputerowych dla dzieci” 

zagadki 

                                                              

„Internet źródłem wiedzy i zabawy” 

aśnie i opowiadania o zwierzętach”-

                                                   

układanie 

28.07- „Zagadki literackie o bajkach”              

31.07-„ Bezpieczny internet

sieci  
Sierpień

04.08- „W krainie legend polskich

czytanie 

ZAPRASZAMY 

Idziemy do biblioteki

zajęcia z dziećmi                 

w 

minnej Bibliotece Publicznej w M
w każdy wtorek i czwartek wakacji 

od godz.1100-1300 

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ 

Sierpień 2015                                           

„Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu” 

zajęcia kulinarne 

zajęcia techniczne, 

głośne czytanie,          

as w obiektywie aparatu fotograficznego”-

Gry i zabawy planszowe  i komputerowe” 

czytanie bajek, prace 

oraz                             

,                                  

Zagadki literackie o bajkach”              

Bezpieczny internet”-bezpieczeństwo w 

Sierpień 

W krainie legend polskich”– głośne 

Idziemy do biblioteki 

Małkini Górnej 

każdy wtorek i czwartek wakacji 



 

 

 

 

 

 

 


