
ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ CODZIENNIE W GODZ. 11.00 – 17.00.
W godzinach otwarcia biblioteki dzieci mogą korzystać z gier planszowych, 
puzzli, kolorowanek.
Letni krajobraz – zajęcia plastyczne w plenerze.
Konkurs plastyczny ,,Wakacje moich marzeń’’ - dowolna technika.
Wyprawy książkowe w krainy bajkowe – głośne czytanie bajek.
Biblioteka w ruchu – gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Papierowe cuda – zajęcia plastyczne.
Warsztaty kulinarne – robimy sałatki owocowe.
Tworzymy książkę – zajęcia plastyczne.
Pocztówka z wakacji – zajęcia plastyczne.

WAKACJE
FILIA NR 3

FILIA NR 4

4-15.07 Kwiaty – warsztaty ekologiczne
18-29.07 Obrazki z suszonych i papierowych kwiatów.
22-29.08 Malowanie na folii farbami witrażowymi. 

PODSUMOWANIE WAKACJI ORAZ PRZYZNANIE 
NAGRÓD 30.08.2022 R.

4-08.07 – Eco - akwarium
11-15.07 - Ryby, kraby i inne morskie stworzenia z 
papierowych talerzy
18-22.07 - Ziołowe mandale
25-29.07 - Pływające rybki- praca plastyczna z efektem 3D
1-05.08 - Malujemy otoczaki -tworzenie rozmaitych obrazów 
za pomocą pisaków lub farb na kamieniach
6-12.08 – Koty z masy solnej

FILIA BIAŁA NYSKA
27.06-01.07 ,,Przez różowe okulary - paleta letnich kolorów” – 
zajęcia techniczne ,,W morskim klimacie” – rybki z talerzyków 
papierowych, łyżeczek plastikowych, gazet.
4-08.07 ,,Obrazki ART - wakacyjne krajobrazy” – zajęcia 
plastyczne. 
,,Mali poeci” – mini warsztaty pisania wierszy i tworzenia ilustracji 
książkowych. 
,,Uroki lata w papierowych kwiatach” – warsztaty techniczne.
11-15.07 ,,Książkowy zawrót głowy” – głośne czytanie, warsztaty 
literacko-artystyczne.
,,Laboratorium kreatywności” – zajęcia z Robotem Photone
,,Zmagania z farbami”- zajęcia plastyczne.
18-22.07,,Kolory lata” – zajęcia plastyczne.
,,Pograj razem ze mną” – gry planszowe, rebusy, łamigłówki.
16-26.08 ,,Pocztówka z wakacji” – konkurs plastyczny.
,,Łamaniec językowy” – wakacyjne krzyżówki, rebusy, quizy.
,,Strefa kreatywności” – zajęcia plastyczne.
 30.08 „POŻEGNANIE WAKACJI” - ZAKOŃCZENIE WAKACJI 
ORAZ NAGRODZENIE NAJAKTYWNIEJSZYCH UCZESTNIKÓW 
WAKACYJNYCH ZAJĘĆ.

FILIA GOŚWINOWICE

4-08.07 „Wymarzone wakacje” – konkurs plastyczny.
„Spotkanie z bajką – głośne czytanie baśni
11-15.07„Śpiewające brzdące”- zajęcia muzyczne na świeżym 
powietrzu.
„Dokończ przysłowie” – zabawa edukacyjna.
01-05.08 „Rzuć kostkę” – gry planszowe.
„Uroki lata w papierowych kwiatach” – zajęcia plastyczne.
08-12.08 „Lato z wierszami Marii Konopnickiej” – zajęcia 
literacko-plastyczne. 
„Kto zagadkę zgadnie, tego nuda nie dopadnie” – rozwiązywanie 
rebusów i zagadek.
22-31.08 „Sposób na nudę” – gry i zabawy komputerowe.
„Coś z niczego - nic prostszego” – przygotowywanie letnich ozdób 
i dekoracji.
W ostatnim dniu zajęć wakacyjnych odbędzie się podsumowanie
 i słodki poczęstunek.

ŚRODY - turniej gier planszowych.
CZWARTKI - eksperymenty z Kołem Gospodyń Wiejskich.
PIĄTKI - głośne czytanie pod chmurką, rysowanie, malowanie.
„Zanim obejrzysz przeczytaj, obejrzałeś posłuchaj co cię ominęło” 
dla chętnych godz. 16.00 głośne czytanie pierwszej części sagi 
Stephenie Meyer „Zmierzch”.
Codziennie do dyspozycji gry planszowe, puzzle.

FILIA KOPERNIKI
PONIEDZIAŁKI - gry planszowe.
WTORKI - z biblioteką po zdrowie - gry i zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu, przygotowanie sałatek owocowych i zdrowych kanapek.
ŚRODY - spotkanie z bajką. Poznajemy i ilustrujemy bohaterów M. 
Konopnickiej.
CZWARTKI - każde dziecko to potrafi - festiwal talentów.
PIĄTKI- zajęcia plastyczne. Wakacje moich marzeń-dowolna technika. Bajka 
z okienka-tworzymy teatrzyk kamishibai. Czytamy wyobraźnią-tworzenie 
książeczki dotykowej. Kwiatek dla …. - wykonywanie kwiatów z bibuły
i papieru. Konkurs plastyczny „Moja wieś”.

FILIA KUBICE
PONIEDZIAŁKI - Warsztaty tworzenia świec woskowych. 
WTORKI - Konkurs plastyczny „Świat widziany przez dziurkę od klucza”.
ŚRODY - ,,Morza szum ptaków śpiew ‘’- łódki, ptaszki i żaglówki prace 
z materiałów wtórnych. 
CZWARTKI - Kto nam dziś przeczyta bajkę? – głośne czytanie utworów 
Marii Konopnickiej na świeżym powietrzu. 
PIĄTKI - Kaligramy obrazek tworzony z tekstu z gazet.
Codziennie w godzinach otwarcia biblioteki gry i zabawy stolikowe.

FILIA LIPOWA
5.07- 31.08   godz. 12.00-18.00
Baśniowy świat - zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych technik.
Wakacyjna biblioteka - gry, zabawy, rebusy, układanie puzzli.
Warsztaty z wykorzystaniem surowców wtórnych oraz innych materiałów.
Teatrzyk Kamishibai - tworzymy ilustracje.
Konkurs plastyczny. Gry planszowe, komputerowe.
„W świecie bajek, baśni i legend”- zajęcia warsztatowo - literackie.
POŻEGNANIE WAKACJI - ROZDANIE NAGRÓD I DYPLOMÓW.

FILIA WIERZBIĘCICE

01.07– 22.07 Zajęcia plastyczne - papierowe akwarium, rybki z włóczki, 
podwodny krajobraz, wieloryby, malowanie piaskiem, parada słoni.
Ponadto głośne czytanie wybranych utworów literackich oraz turnieje gier 
planszowych.
08-31.08 Zajęcia plastyczne - kwiaty z wytłaczanki, wiatraki, zakładki do 
książek, guzikowa łąka, japońskie lalki, sztuka origami.
Ponadto głośne czytanie wybranych utworów literackich oraz turnieje gier 
planszowych.

FILIA ZŁOTOGŁOWICE

FILIA HAJDUKI NYSKIE

27.06-12.08 godz.11.00-17.00
PONIEDZIAŁKI na wesoło - gry i zabawy pobudzające wyobraźnię 
na dobry początek tygodnia.
WTORKI - bańki mydlane, malowanie, wyklejanie.


