
FILIA NR 1 W NIEGOWNICACH 

ul. Szkolna 11 

 

28.06.2016 

10:00-14:00 „Jestem bezpieczny w czasie wakacji”- pogadanka; Edukacyjne gry 

komputerowe 

01.07.2016 

13:00-17:00 „Wszyscy dobrze się bawimy - gry i  zabawy ruchowe; „Mądra głowa”- 

odgadywanie rebusów, zagadek i krzyżówek 

05.07.2016 

10:00-14:00 „Wirtualne wycieczki po świecie”; „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie 

literatury dziecięcej 

08.07.2016 

13:00-17:00„Sieciaki” – zajęcia edukacyjne; „Czy wiesz kto to? – konkurs czytelniczy 

09.08.2016 

10:00-14:00 Gry i zabawy na powietrzu; Turniej gier planszowych; Gry komputerowe 

12.08.2016 

13:00-17:00 Projekcja filmów  oraz bajek; Kalambury 

16.08.2016 

10:00-14:00 Zajęcia plastyczne; Gry planszowe oraz komputerowe 

19.08.2016 

13:00-17:00 Konkurs czytelniczy i plastyczny -„Wiersze Jana Brzechwy”; Zabawy na boisku 

23.08.2016 

10:00-14:00 „Poznajemy legendy zamków Jury”; Gry edukacyjne 

26.08.2016 

13:00-17:00 „Mam talent do…- pokazywanie swoich umiejętności; Wakacyjne kino 

30.08.2016 

10:00-14:00 Pożegnanie wakacji- gry i zabawy integracyjne , poczęstunek 

 

 

 

FILIA NR 2 W WYSOKIEJ 

ul. A. Mickiewicza 8 

 

18.07.2016 

12:00-14:00 Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas wakacji; Gry planszowe 

21.07.2016 

12:00-14:00 Zabawy na boisku szkolnym 

26.07.2016 

12:00-14:00 Zajęcia na komputerze; Rusz głową - zagadki 

28.07.2016 

12:00-14:00 Turniej szachowy i warcabowy 

02.08.2016 

12:00-14:00 Kawiarenka internetowa 

04.08.2016 

12:00-14:00 Mam Talent - prezentacja ulubionych piosenek 

10.08.2016 

12:00-14:00 Gra w kalambury; Wybory Miss Wakacji; Słodki poczęstunek 

 

 



FILIA NR 3 W CHRUSZCZOBRODZIE 

ul. A. Mickiewicza 113 

 

28.06.2016 

12:30-15:00 Z bezpieczeństwem za pan brat – rozmowa o wakacyjnych niebezpieczeństwach; 

Słoneczna kinoteka – projekcje bajek; Gry stolikowe 

01.07.2016 

12:30-15:00 Na wyspach Bergamutach…, czyli lato pod palmami - zajęcia techniczne; 1 lipca 

– Światowy dzień Psa, czyli rzecz o naszych pupilach; Popołudnie z krzyżówką 

05.07.2016 

12:30-15:00 Solne szlaki – zajęcia plastyczne; W zdrowym ciele… - zabawy ruchowe; 

Zagadki, szarady, rebusy 

07.07.2016 

12:30-15:00 Wakacyjni książkopodróżnicy – bajkowe popołudnie; Czy można wierzyć 

oczom? – zabawy z lustrem; Z myszką w dłoni – zajęcia komputerowe 

12.07.2016 

12:30-15:00 Chińskie znaki – zajęcia plastyczne z wykonywaniem wachlarzy, lampionów i 

zdobienie papierowych tacek; Gry stolikowe; Ciuciubabka między regałami 

14.07.2016 

12:30-15:00 M@łpujemy – zajęcia komputerowe; Wesoły autoportret – konkurs na 

wykonanie najciekawszej karykatury; W zdrowym ciele… - zabawy ruchowe 

19.07.2016 

12:30-15:00 Tajemnice siedmiu mórz i oceanów – budowanie rafy; Opowieści dziwnej treści 

– układamy letnie historie; Popołudnie z bajką i morałem 

21.07.2016 

12:30-15:00 Słoneczna kinoteka – projekcje bajek; Motylem jestem – zajęcia techniczne 

- Letnie łamanie głowy – quizy, zagadki, rebusy 

26.07.2016 

12:30-15:00 Fototeka światowego człowieka, czyli krótka powtórka z cyfrowej fotografii; Z 

myszką w dłoni – zajęcia komputerowe 

16.08.2016 

12:30-15:00 Kawał świata w środku lata – zajęcia plastyczne; Gry stolikowe; Wakacyjna 

rymowanka – zajęcia biblioteczne 

18.08.2016 

12:30-15:00 Wakacyjni książkopodróżnicy – bajkowe popołudnie; M@łpujemy – zajęcia 

komputerowe; Ciuciubabka między regałami 

23.08.2016 

12:30-15:00 Balonem w przestworza – zajęcia techniczne z wykorzystaniem metody iris 

folding; Ćwiczymy umysły - labirynty, quizy, wykreślanki; Zabawy ruchowe 

25.08.2016 

12:30-15:00 M@łpujemy – zajęcia komputerowe; Wakacyjne spotkanie z książką; Turniej 

warcabów 

30.08.2016 

12:30-15:00 Podsumowanie wakacji: Meksykańska fiesta! – przybliżenie kultury i obyczajów 

Ameryki Południowej i wspólne wykonanie piniaty 

 

 

 

 

 



FILIA NR 4 W GRABOWEJ 

ul. Szkolna 37 

 

27.06.2016 

9:00-11:00 Jak spędzić bezpiecznie wakacje – wykład i film instruktażowy o bezpieczeństwie 

dzieci; Ćwiczenia aktywizujące i zadania dotyczące ww. tematu.  

29.06.2016 

12:00-15:00 Z książką na walizkach - wspólne głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań i 

wierszy  

04.07.2016 

9:00-11:00 Wakacje w Sieci  - wirtualne spacery i wycieczki po Polsce (zamki, pałace, muzea 

itp.) 

06.07.2016 

12:00-15:00 Kino w Bibliotece – seans dla dzieci i młodzieży  

11.07.2016 

09:00-11:00 Wakacje moich marzeń - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży  

13.07.2016 

12:00-15:00 Każdy swoje 10 minut ma - zajęcia artystyczne, prezentacja indywidualnych 

talentów, hobby i zainteresowań  

18.07.2016 

09:00-11:00 Z książką na walizkach – wspólne  głośne czytanie wybranych bajek,opowiadań i 

wierszy  

20.07.2016 

12:00-15:00 Mądra rozrywka - quizy, zagadki, rebusy, gry i zabawy stolikowe 

25.07.2016 

09:00-11:00 Piaskowe obrazki - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży  

27.07.2016 

12:00-15:00 Z książką na walizkach – wspólne  głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań 

i wierszy; Mały konkurs recytatorski i pięknego czytania 

17.08.2016 

12:00-15:00 Kino w Bibliotece - seans dla dzieci i młodzieży 

22.08.2016 

09:00-11:00 Wakacje w Sieci – zajęcia komputerowe dla dzieci;  

gry i zabawy stolikowe  

24.08.2016 

12:00-15:00 Z książką na walizkach – wspólne  głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań 

i wierszy; Zajęcia plastyczne  

29.08.2016 

09:00-11:00 List w butelce - ćwiczenia w redagowaniu tradycyjnego listu i e-maila  

31.08.2016 

12:00-15:00 Pamiątka z wakacji - zajęcia plastyczne; Pożegnanie wakacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILIA NR 5 W ROKITNIE SZLACHECKIM 

ul. Kościuszki 9 

 

28.06.2016 

12:00-14:00 Jak spędzić bezpiecznie wakacje – wykład i film instruktażowy o 

bezpieczeństwie dzieci; Ćwiczenia aktywizujące i zadania dotyczące ww. tematu.  

30.06.2016 

12:00-15:00 Letnie kino  – seans dla dzieci i młodzieży  

05.07.2016 

12:00-14:00 Wakacje moich marzeń - zajęcia plastyczne  

7.07.2016 

12:00-15:00 Z książką na walizkach - wspólne głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań i 

wierszy  

12.07.2016 

12:00-14:00 Aktywny odpoczynek - quizy, zagadki, rebusy, gry i zabawy stolikowe 

14.07.2016 

12:00-15:00 Wakacje w Sieci  - wirtualne spacery i wycieczki po Polsce (zamki, pałace, 

muzea itp.) 

19.07.2016 

12:00-14:00 Biblioteka w obiektywie - technika tworzenia zdjęć cyfrowych 

(z użyciem aparatu fotograficznego i telefonu komórkowego)    

21.07.2016 

12:00-15:00 Biblioteka w obiektywie - podstawowe techniki tworzenia i obróbki zdjęć 

cyfrowych  

26.07.2016 

12:00-14:00 Twórcze, odtwórcze, dla ruchliwych i graficzne – niecodzienne dyktando! -  

ćwiczenia, rebusy, zagadki ortograficzne 

28.07.2016 

12:00-15:00 Z książką na walizkach - wspólne głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań i 

wierszy; WIEM CO CZYTAM - konkurs czytelniczy 

16.08.2016 

12:00-14:00 Zlot talentów - zajęcia artystyczne, prezentacja indywidualnych talentów, hobby 

i zainteresowań  

18.08.2016 

12:00-15:00 Letnie kino  – seans dla dzieci i młodzieży 

23.08.2016 

12:00-14:00 Z książką na walizkach - wspólne głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań i 

wierszy  

25.08.2016 

12:00-15:00 Wakacje w Sieci – zajęcia komputerowe dla dzieci, gry i zabawy stolikowe  

30.08.2016 

12:00-14:00 Barwne podsumowanie wakacji - zajęcia plastyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILIA NR 6 W CIĄGOWICACH 

ul. Zwycięstwa 72 

 

27.06.2016 

13:00-15:00 Bezpieczne wakacje – wykład i film instruktażowy o bezpieczeństwie dzieci; 

Ćwiczenia aktywizujące i zadania dotyczące ww. tematu 

01.07.2016 

12:00-15:00 Wakacyjny seans - projekcja filmu dla dzieci i młodzieży  

04.07.2016 

13:00-15:00 Czytanie na zawołanie - wspólne głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań i 

wierszy  

08.07.2016 

12:00-15:00 Wakacje w Sieci - wirtualne spacery i wycieczki po Polsce: zajęcia komputerowe 

(zamki, pałace, muzea itp.) 

11.07.2016 

13:00-15:00 Dzień z zagadką - quizy, zagadki, rebusy, gry i zabawy stolikowe 

15.07.2016 

12:00-15:00 Ilustrator potrzebny od zaraz - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży   

18.07.2016 

13:00-15:00 Tworzenie niestworzonych opowieści: „Pewnego wakacyjnego dnia...” - 

trening twórczego pisania i opowiadania 

22.07.2016 

12:00-15:00 Czytanie na zawołanie - wspólne głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań i 

wierszy 

25.07.2016 

13:00-15:00 Wakacyjne spotkanie z bajkami – konkurs literacko-plastyczny  

29.07.2016 

12:00-15:00 Łowcy talentów - zajęcia artystyczne, prezentacja indywidualnych talentów, 

hobby i zainteresowań  

19.08.2016 

12:00-15:00 Wakacyjny seans - projekcja filmu dla dzieci i młodzieży  

22.08.2016 

13:00-15:00 Wakacje w Sieci – zajęcia komputerowe dla dzieci, gry i zabawy stolikowe  

26.08.2016 

12:00-15:00 Czytanie na zawołanie - wspólne głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań i 

wierszy  

29.08.2016 

13:00-15:00 Pocztówka z wakacji - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, podsumowanie 

wakacji 

 
 


