
FILIA NR 1 W NIEGOWONICACH 

ul. Szkolna 11 

502 679 286 

Zajęcia w godzinach 12:00-15:00 

28.06.2017 

W podróży, w górach, nad morzem – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu! (wykład, film 

instruktażowy, ćwiczenia aktywizujące) 

30.06.2017 

Wakacyjny seans filmowy – projekcja bajek dla dzieci i młodzieży. Ślady na piasku – zajęcia 

plastyczne 

03.07.2017 

Czytanie pod chmurką – wspólne głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań i wierszy. Wakacje w 

Sieci – zajęcia komputerowe dla dzieci 

05.07.2017 

Zostań twarzą Biblioteki! – podstawowe techniki tworzenia i obróbki zdjęć cyfrowych 

07.07.2017 

Opowiem Ci bajkę! – zajęcia twórcze. Główka zgaduje, co czółko pokazuje – gra integracyjna 

10.07.2017 

Przysłowie prawdę Ci powie – konkurs znajomości polskich przysłów 

17.07.2017 

Umysłowy zawrót głowy – quizy, zagadki, rebusy, gry i zabawy stolikowe. Wakacje w Sieci – zajęcia 

komputerowe dla dzieci 

19.07.2017 

Kamishibai : Teatr w skrzynce zamknięty – zajęcia warsztatowe 

21.07.2017 

Kamishibai : Teatr w skrzynce zamknięty – zajęcia warsztatowe 

18.08.2017 

Wakacyjny seans filmowy – projekcja bajek dla dzieci i młodzieży. W głębinach mórz i oceanów – 

zajęcia plastyczne 

21.08.2017 

Czytanie pod chmurką – wspólne głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań i wierszy. „Pióropusz 

indiańskiego wodza” – zajęcia plastyczne 

23.08.2017 

Wakacje w Sieci – zajęcia komputerowe dla dzieci. Umysłowy zawrót głowy – quizy, zagadki, rebusy, 

gry i zabawy stolikowe 

25.08.2017 

Mam talent do… - prezentacja indywidualnych talentów, rozmowa o hobby i zainteresowaniach 

28.08.2017 

List z wakacji – ćwiczenia w redagowaniu tradycyjnego listu i e-maila. Tworzymy pocztówki – 

zajęcia twórcze 

30.08.2017 

Podsumowanie wakacji! Słodki poczęstunek 

 

 



FIFLIA NR 2 W WYSOKIEJ 

ul. Mickiewicza 8 

502 679 282 

Zajęcia w godzinach 12:00-14:00 

17.07.2017 

Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas wakacji 

20.07.2017 

Zabawy na boisku szkolnym 

24.07.2017 

Zajęcia na komputerze. Rusz głową – zagadki 

26.07.2017 

Turniej szachowy i warcabowy 

02.08.2017 

Kawiarenka internetowa 

04.08.2017 

Mam Talent-prezentacja ulubionych piosenek 

10.08.2017 

Gra w kalambury. Zajęcia z Magiczną skrzynką 

18.08.2017 

Wybory Miss Wakacji. Zakończenie wakacji – słodki poczęstunek 

FILIA NR 3 W CHRUSZCZOBRODZIE 

ul. Mickiewicza 113 

502 679 857 

Zajęcia w godzinach 12:30-15:00 

27.06.2017 

Wakacje na start! – czyli rzecz o bezpieczeństwie. W zdrowym ciele – gry i zabawy aktywizujące 

29.06.2017 

Słońce czy mrok?: zajęcia techniczne. Ciuciubabka między regałami 

18.07.2017 

Teatr w skrzynkę zaklęty- zajęcia Kamishibai. Na tropach Czerwonego Kapturka – zajęcia kreatywne 

20.07.2017 

Wakacje z duchami: zajęcia plastyczne. Letnie łamanie głowy: zagadki, szarady , rebusy 

25.07.2017 

@ latem, czyli iPady w akcji – warsztaty z aplikacjami mobilnymi. Gdzie jest Maja? – zajęcia 

kreatywne 

27.07.2017 

Tajemnica bezludnej wyspy: warsztaty plastyczne. W zdrowym ciele – gry i zabawy aktywizujące 

01.08.2017 

Historia nie z tej ziemi – popołudnie z bajką. Wesoły autoportret – konkurs na wykonanie 

najciekawszej karykatury 

03.08.2017 

Na tropie bestii: zajęcia techniczne. Letnie łamanie głowy: zagadki, szarady , rebusy 

08.08.2017 

Teatr w skrzynkę zaklęty – zajęcia Kamishibai. Książkopodróżnicy: popołudnie z fotografią 



10.08.2017 

Receptura na wzrost: zajęcia plastyczne. Opowieści dziwnej treści – układamy letnie historie 

17.08.2017 

@ latem, czyli iPady w akcji – warsztaty z aplikacjami mobilnymi. Pozytywnie zakręceni - kalambury 

22.08.2017 

Mapa detektywów: tworzenie gry planszowej. Wakacyjna rymowanka – zajęcia biblioteczne 

24.08.2017 

Historia nie z tej ziemi – popołudnie z bajką. Wakacje z myszką – zajęcia komputerowe 

29.08.2017 

Pasek do sukcesu: zajęcia twórcze. W zdrowym ciele – gry i zabawy aktywizujące 

31.08.2017 

Najlepszy wakacyjny dzień: warsztaty plastyczne. Wakacje na mecie – pożegnanie lata 

FILIA NR 4 W GRABOWEJ 

ul. Szkolna 37 

502 679 245 

10.07.2017 

11:00-13:00 Bezpieczne wakacje – rozmowa o wakacyjnych niebezpieczeństwach. Zabawy z książką 

na boisku szkolnym 

12.07.2017 

13:00-15:00 Mam talent – zajęcia artystyczne, prezentacja talentów i hobby 

17.07.2017 

12:00-14:00 Tajemnice oceanów – układanie opowieści o morskich przygodach. Zajęcia plastyczne – 

tworzenie akwarium z papieru 

19.07.2017 

13:00-15:00 Kino w bibliotece. Zajęcia plastyczne związane z oglądaną animacją 

24.07.2017 

12:00-14:00 Kamishibai – tworzenie własnej bajki 

26.07.2017 

13:00-15:00 Wakacje w sieci – gry komputerowe 

31.07.2017 

11:00-15:00 Kalambury. Kino w bibliotece 

02.08.2017 

12:00-14:00 Gry nie tylko na komputerze – gry planszowe + tworzenie własnej planszówki 

07.08.2017 

12:00-14:00 Rozbitkowie – budowanie palmy. Tworzenie opowiadania o bezludnej wyspie 

09.08.2017 

11:00-13:00 Wakacje w sieci – gry komputerowe 

14.08.2017 

12:00-14:00 Tablety w bibliotece – tworzenie komiksu na podstawie własnych zdjęć 

16.08.2017 

11:00-13:00 Co w trawie piszczy – wycieczka na łąkę 

21.08.2017 

13:00-15:00 Gry nie tylko na komputerze – gry planszowe 

23.08.2017 

14:00-16:00 Kino w bibliotece 

 



28.08.2017 

12:00-14:00 Książka pod chmurką – czytanie na placu szkolnym 

30.08.2017 

13:00-15:00 Pożegnanie wakacji – tworzenie kolażu z wakacyjnych przygód 

FILIA NR 5 W ROKITNIE SZLACHECKIM 

ul. Kościuszki 9 

502 679 263 

Zajęcia w godzinach 12:00-14:00 

29.06.2017 

Włącz ostrożność!  (wykład, film instruktażowy, ćwiczenia aktywizujące na temat bezpieczeństwa 

podczas wakacji) 

04.07.2017 

Moje wymarzone wakacje – zajęcia plastyczne. Zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży 

06.07.2017 

Wakacje z książką – wspólne głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań i wierszy. Umysłowy 

zawrót głowy – quizy, zagadki, rebusy, gry i zabawy stolikowe 

11.07.2017 

O rety! Tablety!  – zajęcia z wykorzystaniem tabletów 

18.07.2017 

Kamishibai : Teatr w skrzynce zamknięty – zajęcia warsztatowe 

20.07.2017 

Kamishibai : Teatr w skrzynce zamknięty – zajęcia warsztatowe 

17.08.2017 

Wakacje z książką – wspólne głośne czytanie wybranych bajek, opowiadań i wierszy. Umysłowy 

zawrót głowy – quizy, zagadki, rebusy, gry i zabawy stolikowe 

22.08.2017 

Ślady na piasku - zajęcia plastyczne. Zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży 

24.08.2017 

Każdy go ma, choć nie każdy o tym wie – rzecz o talentach! (rozmowa o hobby i zainteresowaniach) 

29.08.2017 

Podsumowanie wakacji!  Słodki poczęstunek 

FILIA NR 6 W CIĄGOWICACH 

ul. Zwycięstwa 72 

502 679 211 

Zajęcia w godzinach 12:00-15:00 

03.07.2017 

„Bezpieczne wakacje” – pogadanka na temat bezpieczeństwa 

07.07.2017 

Kino w bibliotece 

10.07.2017 

„W Krainie Kwitnącej Wiśni” – gry i zabawy plastyczne dla dzieci 

14.07.2017 

„Wakacyjne Łamigłówki” – zagadki, rebusy, krzyżówki 



17.07.2017 

„Ruchome obrazki” – warsztaty animacji poklatkowej 

21.07.2017 

„W Krainie Kwitnącej Wiśni” – gry i zabawy plastyczne dla dzieci 

24.07.2017 

Baśniowe popołudnie – głośne czytanie 

28.07.2017 

„Warsztaty Origami dla dzieci” – spotkanie z japońską sztuką składania papieru 

31.07.2017 

„Wędrowni opowiadacze” – warsztaty tworzenia opowieści inspirowanych kostkami Story Cubes 

04.08.2017 

„Wędrowni opowiadacze” – warsztaty tworzenia opowieści inspirowanych kostkami Story Cubes 

07.08.2017 

„Magiczna skrzynka” – warsztaty tworzenia ilustracji do teatrzyku Kamishibai 

11.08.2017 

„Magiczna skrzynka” – warsztaty tworzenia ilustracji do teatrzyku Kamishibai 

14.08.2017 

„Warsztaty Origami dla dzieci” – spotkanie z japońską sztuką składania papieru 

18.08.2017 

„Magiczna skrzynko, otwórz się!” – plenerowe spotkanie z teatrzykiem Kamishibai 

 


