
Filia nr 1 w Niegowonicach 
25.06.2018 

10:30-13:30 Bezpieczne wakacje – zajęcia edukacyjne dla dzieci. Malowane dzbanki – warsztaty 

rękodzieła. 

27.06.2018 

10:30-13:30 Reading challenge, przeczytaj książkę, która ma w tytule… (kolor? miejsce? liczbę?)  – 

głośne czytanie wybranych utworów literackich. Bukiet letnich kwiatów- zajęcia plastyczne.  

04.07.2018 

10:30-13:30 Czytamy pod chmurką - zajęcia na boisku szkolnym i placu zabaw. Klub edukacji 

Internetowej - zajęcia komputerowe. 

06.07.2018 

10:30-13:30 Magiczny teatrzyk, czyli KAMISHIBAI – zajęcia warsztatowe (cz.1). 

09.07.2018 

10:30-13:30 Magiczny teatrzyk, czyli KAMISHIBAI – zajęcia warsztatowe (cz.2). 

11.07.2018 

10:30-13:30 Foto-Pstryk! – warsztaty fotograficzne – podstawowe techniki tworzenia i obróbki zdjęć 

cyfrowych. 

06.08.2018 

10:30-13:30 Miniturniej gier planszowych – gry i zabawy stolikowe. Książka na ekranie - projekcja 

filmów i bajek. 

08.08.2018  

10:30-13:30 KODOWANIE W BIBLIOTECE – zajęcia z wykorzystaniem tabletów i robotów 

edukacyjnych Photon (cz.1). 

10.08.2018 

10:30-13:30 KODOWANIE W BIBLIOTECE – zajęcia z wykorzystaniem tabletów i robotów 

edukacyjnych Photon (cz.2). 

20.08.2018  

10:30-13:30 Misiaki przytulaki czyli filcowe robótki – warsztaty szycia z filcu. 

22.08.2018  

10:30-13:30 Czytamy pod chmurką - zajęcia na boisku szkolnym i placu zabaw. Klub edukacji 

Internetowej - zajęcia komputerowe. 

24.08.2018  

10:30-13:30 Wydzieranki – wyklejanki – zajęcia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. 

Miniturniej gier planszowych – gry i zabawy stolikowe. 

27.08.2018  

10:30-13:30 List z wakacji – ćwiczenia w redagowaniu tradycyjnego listu i emaila.  Książka na ekranie - 

projekcja filmów i bajek. 

29.08.2018  

10:30-13:30 Pożegnanie wakacji – spotkanie z czytelnikami. 

 

 

 

 

 



Filia nr 2 w Wysokiej 
02.07.2018 

12:00-14:00 Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas wakacji 

04.07.2018 

12:00-14:00 Gry planszowe 

06.07.2018 

12:00-14:00 Zabawy na boisku szkolnym 

09.07.2018 

12:00-14:00 Zajęcia na komputerze 

11.07.2018 

12:00-14:00 Rusz głową - zagadki 

13.07.2018 

12:00-14:00 Malujemy wakacyjny plakat 

17.07.2018 

12:00-14:00 Barwy lata w papierowych kwiatach - zajęcia plastyczne 

19.07.2018 

12:00-14:00 Turniej szachowy. Papierowy teatr Kamishibai 

23.07.2018 

12:00-14:00 Kawiarenka internetowa 

26.07.2018 

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

02.08.2018 

12:00-14:00 Gra w kalambury 

 

Filia nr 3 w Chruszczobrodzie 
26.06.2018 

12:30-14:30 Wakacje na start! – czyli rzecz o bezpieczeństwie 

29.06.2018 

12:30-14:30 Bombowe obrazki i lato w paski – zajęcia plastyczne 

03.07.2018 

12:30-14:30 Komi-shibai – papierowy teatr inaczej – zajęcia warsztatowe 

06.07.2018 

12:30-14:30 Na kocim grzbiecie – zajęcia kreatywne. Słoneczne rymowanki 

10.07.2018 

12:30-14:30 Lato nie z tej ziemi – popołudnie z bajką 

13.07.2018 

12:30-14:30 Zielono mi – zajęcia plastyczne 

17.07.2018 

12:30-14:30 Opowieści dziwnej treści – lato z historią. Potyczki na planszy 

20.07.2018 

12:30-14:30 Światło słoika dla laika – zajęcia techniczne. Czytanie pod chmurką 

24.07.2018 

12:30-14:30 Komi-shibai – papierowy teatr inaczej – zajęcia warsztatowe 

27.07.2018 



12:30-14:30 Ptaki cudaki – zajęcia plastyczne. Letnie łamanie głowy z zagadką i rebusem 

31.07.2018 

12:30-14:30 Lato nie z tej ziemi – popołudnie z bajką. Wesoły autoportret – konkurs karykatur 

03.08.2018 

12:30-14:30 Scottie na wakacjach – kodowanie w Bibliotece cz.1. 

07.08.2018 

12:30-14:30 Scottie na wakacjach – kodowanie w Bibliotece cz.2. 

10.08.2018 

12:30-14:30 Kropka w kropkę – zajęcia plastyczne. Podglądacze – popołudnie z eksperymentami 

14.08.2018 

12:30-14:30 Gdzie jest Maja? – zajęcia kreatywne. Potyczki na planszy 

 

Filia nr 4 w Grabowej 
25.06.2018 

11.00 – 12.00 Moje wymarzone wakacje – opowiadania oraz zajęcia plastyczne 

27.06.2018 

11.00 – 12.00 Pora na przygodę – zajęcia plastyczne 

02.07.2018 

11.00 – 12.00 Gry nie tylko na komputerze – gry planszowe 

04.07.2018 

11.00 – 12.00 W poszukiwaniu księżniczki – budowa zamku z papieru 

09.07.2018 

11.00 – 12.00 Wakacje z duchami – legendy 

11.07.2018 

11.00 – 12.00 Wakacje ze ScoobyDoo – zajęcia plastyczne 

16.07.2018  

11.00 – 12.00 Wykreślanki – zajęcia edukacyjne 

18.07.2018 

11.00 – 12.00 Pora na rybę – zajęcia plastyczne 

23.07.2018 

11.00 – 12.00 Gry nie tylko na komputerze – gry planszowe 

25.07.2018 

11.00 – 12.00 Łamigłówki dla dzieci – zajęcia edukacyjne 

30.07.2018 

11.00 – 12.00 Pamiątka z wakacji – zajęcia plastyczne 

 

Filia nr 5 w Rokitnie Szlacheckim 
26.06.2018 

11:30-13:30 Bezpieczne wakacje – zajęcia edukacyjne dla dzieci. Wakacje z książką – wspólne głośne 

czytanie wybranych bajek, opowiadań, wierszy 

03.07.2018 

11:30-13:30 Złap wiatr w żagle – zajęcia plastyczne. Miniturniej gier planszowych.  

05.07.2018 

11:30-13:30 Mały Teatr ilustracji, czyli KAMISHIBAI – zajęcia warsztatowe (cz.1)  



10.07.2018 

11:30-13:30 Mały Teatr ilustracji, czyli KAMISHIBAI – zajęcia warsztatowe (cz.2) 

02.08.2018  

11:30-13:30 Wirtualne spacery po Polsce – czy można zwiedzać, nie wychodząc z domu? – zajęcia 

edukacyjne 

07.08.2018 

11:30-13:30 Wakacje z książką – wspólne głośne czytanie wybranych bajek i opowiadań. Z bajką za 

pan brat – turniej wiedzy o bajkach 

09.08.2018 

11:30-13:30 Afrykańskie safari – zajęcia edukacyjne. Zajęcia komputerowe. 

21.08.2018 

11:30-13:30 Papugi – pleciugi i ptaki – dziwaki – zajęcia plastyczne. Projekcja filmów i bajek. 

23.08.2018 

11:30-13:30 Ciekawe ujęcia – podstawowe techniki tworzenia i obróbki zdjęć cyfrowych. Miniturniej 

gier planszowych 

28.08.2018 

11:30-13:30 Pożegnanie wakacji – spotkanie z czytelnikami 

 

Filia nr 6 w Ciągowicach 
 

30.07.2018 

12:00-15:00 „Ale Kosmos!” – warsztaty plastyczne dla dzieci  

02.08.2018 

12:00-15:00 „Rakietą w kosmos” - warsztaty plastyczne dla dzieci 

06.08.2018 

12:00-15:00 „Roboty od mokrej roboty” – zajęcia kreatywne dla dzieci 

09.08.2018 

12:00-15:00 „Ruchome obrazki” – warsztaty tworzenia animacji poklatkowej na tablecie 

13.08.2018 

12:00-15:00 „Kodowanie na dywanie” – warsztaty kodowania z robotem Photon 

16.08.2018 

12:00-15:00 „Ko(s)miczne opowieści” – warsztaty tworzenia bajki Kamishibai 

20.08.2018 

12:00-15:00 „Kodowanie na dywanie” – warsztaty kodowania z robotem Photon 

23.08.2018 

12:00-15:00 „Ko(s)miczne opowieści” – warsztaty tworzenia bajki Kamishibai 

27.08.2018 

12:00-15:00 „Kodowanie na dywanie” - warsztaty kodowania z robotem Photon 

30.08.2018 

12:00-15:00 „Kosmiczne wakacje” – zakończenie wakacji 


