Ferie w bibliotece
Ferie w mieście nie muszą być nudne! W naszym województwie zimowa przerwa w nauce dla dzieci i
młodzieży trwa od 15 do 28 stycznia 2018. Z tej okazji 5 filii bibliotecznych: filia nr 4 (ul. Barnima 25),
filia nr 22 (ul. Narutowicza 4), ProMedia (al. Wojska Polskiego 2), filia dla dzieci nr 3 (ul. Z.
Nałkowskiej 15), filia dla dzieci nr 9 (ul. Ks. Anastazji 27/2) przygotowało program pełen atrakcji dla
uczniów, którzy pozostaną w tym czasie w mieście. Będzie wspólne rozwiązywanie zagadek, czytanie
ciekawych książek, wykonywanie prac plastycznych, spotkanie z autorem książeczki dla dzieci oraz
dużo zabawy.
Filia biblioteczna nr 4 (ul. Barnima 25)
"Skrzydlate słowa" to cykl spotkań czytelniczych, których motywem przewodnim staną się literackie
cytaty, przysłowia oraz porzekadła. Młodych czytelników w kulturę słowa wprowadzą książki, m.in.
Grzekorza Kasdepki oraz Marcina Brykczyńskiego. W trakcie zajęć nie zabraknie zabaw literackich
oraz warsztatów plastycznych. Do udziału w spotkaniach biblioteka zaprasza wszystkich najmłodszych
czytelników, w każdy powszedni dzień ferii, w godzinach od 12.00 do 13.00.
Atrakcją podsumowującą ferie będzie spotkanie z Tomkiem Nowaczykiem, autorem zbioru
wierszyków dla dzieci "Gupik ma szczęście!". Książeczka ta jest debiutem literackim artysty
kabaretowego, wynikiem współpracy ze znanym rysownikiem, Marcinem Skoczkiem. Jest to pomysł
na zabawę słowem zarówno dla najmłodszych czytelników, jak i tych nieco starszych. Na spotkanie
zapraszamy 27 stycznia (sobota) o godz. 13.00. Wstęp wolny.
Filia biblioteczna nr 22 (ul. Narutowicza 4)
"Ferie z bajkami" - pod taką nazwą odbędzie się cykl spotkań dla dzieci z młodszych klas szkół
podstawowych. Biblioteka zaprasza na zajęcia w dniach: 16, 18, 23 oraz 25 stycznia o godz. 12.00. W
programie m.in. czytanie bajek, opowiadań dla najmłodszych, wierszyków oraz własnoręczne
wykonanie ilustracji.
ProMedia (al. Wojska Polskiego 2)
"Ferie z Tytusem, Romkiem i A'tomkiem"
Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat w poniedziałki i środy o godz. 12.30 na zajęcia inspirowane
komiksem „Tytus, Romek i A'tomek”. Uczestnicy warsztatów będą m.in. tworzyć komiksy, budować
pojazdy, a także wspólnie rozwiązywać zagadki z quizu. Czas trwania zajęć 1 godz.
"Zróbmy sobie zimę!"
Zapraszamy dzieci w wieku 6- 9 lat we wtorki i czwartki, o godz. 12.30 na warsztaty o tematyce
zimowej. Będą to zajęcia plastyczne z wykorzystaniem aplikacji na tabletach. Czas trwania zajęć 1
godz. 15 min.
Na zajęcia organizowane podczas ferii w ProMediach obowiązują zapisy telefoniczne: 91 506 50 56.

Filia nr 3 dla dzieci (ul. Z. Nałkowskiej 15)
"Zimo, baw się z nami!" - pod takim hasłem biblioteka zaprasza dzieci w wieku szkolnym oraz
przedszkolnym (wówczas mile widziane towarzystwo opiekuna) do udziału w zajęciach we wtorki i
czwartki w godzinach 14.00-15.00:
16 stycznia
"Hu, hu, ha! Nasza zima nie jest zła!" - zabawy ruchowe, zagadki, kalambury o tematyce zimowej.
18 stycznia
"U babci jest słodko!" - wykonanie prezentu na Dzień Babci i Dziadka: drzewko szczęścia z drucików
miedzianych, koralików i brokatu
23 stycznia
"Nie tylko gry komputerowe, teraz na topie są gry planszowe!" - zaproszenie do grania w różne gry
planszowe.
25 stycznia
"Zima jak z bajki" - prace plastyczne, zimowe pejzaże. Proste techniki malarskie, nawet dla tych, co
nie za bardzo lubią malować.
Filia nr 9 dla dzieci (ul. Ks. Anastazji 27/2)
"Bajkowa zabawa" - pod taką nazwą biblioteka zaprasza dzieci w wieku wczesnoszkolnym do
wspólnej zabawy w drugim tygodniu ferii (22-26 stycznia), o godz. 12.00. Podczas zajęć czytanie i
ciekawe rozmowy wokół m.in. "Alicji w Krainie Czarów" Carroll Lewis, "Trzech Świnek" braci Grimm,
"Pinokia" Carla Collodiego i "Ali Baby i czterdziestu rozbójników" ze zbioru "Księga tysiąca i jednej
nocy", a poznane historie posłużą do wykonania niebanalnych prac plastycznych. Bajkowa zabawa
gwarantowana!

