
 

         WAKACJE W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

 

Wakacje w dziale muzycznym 

„ Tropiciele odpadów czyli wakacyjny recykling” 

 

02.07.2018 g. 11:00     Spektakl niespodzianka! - w wykonaniu Teatru Krak-Art z Krakowa 

03.07.2018 g. 10:00     Szalony Wodzisław City- makieta miasta 

04.07.2018 g. 10:00     Minionki z rolki- tekturowi bohaterowie 

 

 

09.07.2018 g. 10:00     Przygody kapryśnej Królewny – spektakl Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska” 

10.07.2018 g. 10:00     Drucikowe nawlekanie, wyginanie- stworki z drucików 

11.07.2018 g. 10:00     Poobiednie potwory – pudełka na drobiazgi 

 

 

Wakacje w wypożyczalni dla dzieci 

„Literackie podróże małe i duże- czyli wakacje w bibliotece” 

 

06.08.2018 g. 10:00    „Opowieść o dwóch siostrach”- spektakl Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska” 

07.08.2018 g. 10:00    „Spotkajmy się w Wilii Śmiesznotce”- zajęcia plastyczno- literackie 

08.08.2018 g. 10:00    „Z Magicznym Domkiem na oceanie”- zajęcia plastyczno- literackie 

09.08.2018 g. 10:00    „Nela i piraci z Karaibów”- zajęcia plastyczno- literackie 

 

13.08.2018 g. 10:00    „Olbrzymy z Magicznego Drzewa w bibliotece”- zajęcia plastyczno- 

                                                           literackie 

14.08.2018 g. 10:00    „Niesamowity Dwór”- zajęcia plastyczno- literackie 

 

 

 

 

F.1   Wilchwy 

 „Biblioteka na polanie” 

 

 06.08.2018  g. 12:00    „Za górami, za lasami...”- plenerowe gry dla dzieci 

 08.08.2018  g. 12:00    „Po drugiej stronie lustra”-  zajęcia plastyczne 

 10.08.2018  g. 12:00    „I żyli długo i szczęśliwie...”-   

    zajęcia plenerowe: głośne czytanie, gry i zabawy 

 

F. 5 Radlin 

02.07-31.08.2018    „Papierowy zawrót głowy – letnie kwiaty”- konkurs plastyczny 

 

03.07.2018 g. 15:00   „Wakacje z Małą podróżniczką – Pilar „ czytanie bajki 

 

Sierpniowe środy 

01.08.2018 g. 15:00    „Kreatywne motyle”- zajęcia plastyczne 

08.08.2018 g. 15:00    „Papierowe sowy”- zajęcia plastyczne 

22.08.2018 g. 15:00    „Szachowa godzina”- mini rozgrywki szachowe 

29.08.2018 g. 15:00    „ Kreatywne zabawki z drucików i cekinów”- zajęcia plastyczne 

 

 

 



 

 

F. 10 Zawada 

„Wesołe wakacje w bibliotece” 

 

06.08.2018 g. 09:30     „ Z książką odkrywamy świat”- zajęcia literacko-plastyczne 

07.08.2018 g. 09:30    „Nie tylko na deszczowe dni”- gry planszowe 

09.08.2018 g. 13:00    „Zabawy w plenerze” 

10.08.2018 g. 13:00    „Co nowego w mojej dzielnicy- marzenia i wizje najmłodszych 

                                                        mieszkańców”- zajęcia plastyczne 

 

 

F. 15 Jedłownik 

„Przez morza i oceany z "Nelą - małą reporterką" 

 

03.07.2018 g. 11:00  Nela i tajemnice oceanów - zajęcia literacko-plastyczne 

05.07 .2018 g.13:00  Nela i skarby Karaibów - zajęcia literacko-plastyczne 

10.07.2018 g. 11:00  Co żyje w morzach i oceanach- zajęcia plastyczne. 

12.07.2018  g. 13:00 Morskie zagadki i rebusy. 

17.07.2018  g. 11:00 Pocztówka z wakacji- zajęcia plastyczne 

 

 


