
Bibliolato 2018 - Oddział dla Dzieci 

 

Hasło przewodnie: „Jeśli masz chęć, wakacje z biblioteką spędź! 

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy, piątki w godz. 12.00 – 13.30 

 

Lipiec - Sierpień 

I tydzień 02.07.- 06.07.2018 

Poniedziałek: „Owocowe lato” – zabawy kreatywne. Cz.1
 

Środa: „Plastelinki dla chłopaka i dziewczynki”- zabawy manualne 

Piątek: „Letnie wycieczki przez bajeczki” – zajęcia czytelniczo-plastyczne. Cz.1 

 

II tydzień 09.07.- 13.07.2018 

Poniedziałek: „Sznurkowe malowanie”- zajęcia plastyczne  

Środa: „Wytęż wzrok, gotuj się na ruch i skok” – gry planszowe, zabawy umysłowe 

Piątek: „Letnie wycieczki przez bajeczki” – zajęcia czytelniczo-plastyczne. Cz.2 

 

III tydzień 16.07.- 20.07.2018 

Poniedziałek: „Owocowe lato” – zabawy kreatywne. Cz.2 

Środa: „Struktury i faktury”- zajęcia plastyczne. Cz.1 

Piątek: „Letnie wycieczki przez bajeczki” – zajęcia czytelniczo-plastyczne Cz. 3 

 

IV tydzień 23.07.- 27.07.2018 

Poniedziałek: „Kaktusy w koronkach”- zajęcia manualne 

Środa: „Struktury i faktury”- zajęcia plastyczne. Cz.2 

Piątek: „Letnie wycieczki przez bajeczki” – zajęcia czytelniczo-plastyczne. Cz.4 



V tydzień 30.07.- 03.08.2018 

Poniedziałek: „Literacka mapa dookoła świata”- zajęcia czytelniczo-plastyczne. Cz. 1 

Środa: „Tropem tajemnicy-Detektywi na wakacjach” – zajęcia czytelniczo-plastyczne, gry 

             i zabawy umysłowe, zagadki Cz. 1                                                                                                                                                                   

Piątek: „Przygoda z przyrodą”- zajęcia plastyczne. Cz. 1 

 

VI tydzień 06.08.- 10.08.2018 

Poniedziałek: „Literacka mapa dookoła świata”- zajęcia czytelniczo-plastyczne. Cz. 2 

Środa: „Piaskowe koty” – zabawy kreatywne 

Piątek; „Przygoda z przyrodą”- zajęcia plastyczne. Cz.2 

 

VII tydzień 13.08.- 17.08.2018 

Poniedziałek: „Literacka mapa dookoła świata”- zajęcia czytelniczo-plastyczne. Cz.3 

Piątek: „Tropem tajemnicy-Detektywi na wakacjach” – zajęcia czytelniczo-plastyczne, gry 

               i zabawy umysłowe, zagadki.  Cz.2 

 

VIII tydzień 20.08.- 24.08.2018 

Poniedziałek: „Literacka mapa dookoła świata”- zajęcia czytelniczo-plastyczne. Cz. 4 

Środa: „Wytęż wzrok, gotuj się na ruch i skok” – gry planszowe, zabawy umysłowe.  

Piątek: „Przygoda z przyrodą”- zajęcia plastyczne. Cz. 3 

 

Zakończenie Bibliolata - 31.08.2018r. o godz. 12.00 

 

 

 



Bibliolato 2018 - Filia nr 1 

 

Zajęcia odbywać się będą  codziennie w godz. 12.00 – 13.30. 

 

02-31.07.2018 

 

1. Plastyczny Konkurs Logopedyczny 

2. „Podróże w kosmos ” – zajęcia czytelniczo – kreatywne 

3. „Wakacyjni detektywi” – zajęcia literacko – plastyczne  

4. „Najpiękniejsze ptaki świata” – zajęcia czytelniczo – plastyczne  

5. „Skarpetkowo” - zajęcia czytelniczo – plastyczne 

6. „Pomysły na różne okazje” – zajęcia kreatywne 

7. Gry komputerowe, gry planszowe 

 

01-31.08.2018 
 

1. „Lekcja historii” – zajęcia literacko – plastyczne 

2. „Podróże w kosmos ” – zajęcia czytelniczo – kreatywne 

3. „Wakacyjni detektywi” – zajęcia literacko – plastyczne 

4. „Ptaki naszych ogrodów, pól i łąk ”” – zajęcia  czytelniczo - plastyczne 

5. „Wakacyjne podróże kaczuszki Omi” – zajęcia czytelniczo- plastyczne  

6. „Pomysły na różne okazje” – zajęcia kreatywne  

7. Gry komputerowe, gry planszowe 

 

Zakończenie 31.08.2018 o godzinie 12.00 

 

 


