
Wakacje 2016 w Bibliotece – szczegółowy program 
 

 

 

 

FILIA nr 3 (ul. Różyckiego 4, tel. 75 76-749-77) 

 
Poniedziałki, godz. 10.00-12.00: PLANSZOMANIA 

turlanie kostki z udziałem bibliotekarza – gry edukacyjne 

 

Środy, godz. 11.00-13.00: EKO-WAKACJE 

cykl zajęć ekologiczno-plastycznych 

 

 

 

 
Organizacja akcji ekologicznej dofinansowana ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. 

 
Piątki, godz. 11.00-13.00: tematyczne zajęcia edukacyjno-plastyczne. 

W pozostałe dni, w godz. pracy biblioteki, działać będzie Wakacyjny Klub Miłośników Gier Planszowych. 

Biblioteka udostępnia na miejscu atrakcyjne gry planszowe.  

 

Szczegółowy plan – Filia nr 3: 
 

1 lipca, piątek: Ogród moich marzeń (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

4 lipca, poniedziałek: Planszomania – turlanie kostki z udziałem bibliotekarza 

6 lipca, środa: Na drewnie malowane (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

8 lipca, piątek: Lalki-pacynki (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

11 lipca, poniedziałek: Planszomania – turlanie kostki z udziałem bibliotekarza 

13 lipca, środa: Planeta kreatywności – mandale z naturą w tle i korale na śniadanie (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

15 lipca, piątek: Zaproszenia na różne okazje (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

18 lipca, poniedziałek: Planszomania – turlanie kostki z udziałem bibliotekarza 

20 lipca, środa: Bajeczna ekologia  – zamek (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

22 lipca, piątek: Wazonowe różności (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

25 lipca, poniedziałek: Planszomania – turlanie kostki z udziałem bibliotekarza 

27 lipca, środa: Zwierzaki i nie tylko – witraże (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

29 lipca, piątek: Na dnie oceanu (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

1 sierpnia, poniedziałek: Planszomania – turlanie kostki z udziałem bibliotekarza 

3 sierpnia, środa: Plastikowe czarowanie (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

5 sierpnia, piątek: Strachy na lachy – papierowe stworki i potworki (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

8 sierpnia, poniedziałek: Planszomania – turlanie kostki z udziałem bibliotekarza 

10 sierpnia, środa: Tajemniczy ogród (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

12 sierpnia, piątek: Domowe Samosie (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

17 sierpnia, środa: Iskierka nadziei – torby i opakowania ekologiczne (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

19 sierpnia, piątek: Kleksowe zwierzaki (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

22 sierpnia, poniedziałek: Planszomania – turlanie kostki z udziałem bibliotekarza 

24 sierpnia, środa: Jak wygląda Ekoludek? (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

26 sierpnia, piątek: Podróże Pana Brzechwy – korowód  z postaciami (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

29 sierpnia, poniedziałek: Planszomania – turlanie kostki z udziałem bibliotekarza 

31 sierpnia, środa: Drugie życie śmieciaków – plakat ekologiczny (zajęcia ekologiczno-plastyczne)  

FILIA nr 6 (ul. Wrocławska 71, tel. 75 75-216-65) 

 

Środy, godz. 11.00-13.00: EKO-WAKACJE 

cykl zajęć ekologiczno-plastycznych 

 

 

 

 

 

 
Organizacja akcji ekologicznej dofinansowana ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. 

 
Piątki, godz. 11.00-13.00:  tematyczne zajęcia edukacyjno-plastyczne. 
 

Szczegółowy plan – Filia nr 6: 
 

1 lipca, piątek: Tajemniczy ogród (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

6 lipca, środa: Na drewnie malowane (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

8 lipca, piątek: Mój przyjaciel – portrety (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

13 lipca, środa: Planeta kreatywności – mandale z naturą w tle i korale na śniadanie (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

15 lipca, piątek: Na dnie oceanu (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

20 lipca, środa: Bajeczna ekologia – zamek (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

22 lipca, piątek: Zwierzyniec – makieta ZOO (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

27 lipca, środa: Zwierzaki i nie tylko – witraże (zajęcia ekologiczno-plastyczne) 

29 lipca, piątek: Podróżowanie jest  fajne – kolaż (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 

 

 

BIBLIOTEKA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA (ul. Bankowa 27, tel. 75 75-335-35) 

Środy, godz. 10.20-13.30: WAKACYJNE ŚRODY POD ZNAKIEM PRZYRODY 

Zajęcia przyrodnicze dla dzieci w wieku 7-12 lat przygotowane we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków 

Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra (obowiązują zapisy – liczba miejsc ograniczona). 

 

 
 

Szczegółowy plan – BDM: 
 

6 lipca, środa: Gad nie taki straszny (w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK o/JG) 

(wyposażenie dziecka: 2 bilety MZK + drugie śniadanie) 

13 lipca, środa: Kwiaty wabią (w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK o/JG) 

(wyposażenie dziecka: 2 bilety MZK + drugie śniadanie) 

20 lipca, środa: Borowy Jar (w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru) 

(wyposażenie dziecka: wygodne buty + drugie śniadanie) 

27 lipca, środa: Świat motyli (w BDM Książnicy Karkonoskiej) 

3 sierpnia, środa: Borowy Jar (w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru) 

(wyposażenie dziecka: wygodne buty + drugie śniadanie) 

10 sierpnia, środa: Ryby w rzece Bóbr (w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK o/JG) 

(wyposażenie dziecka: 2 bilety MZK + drugie śniadanie) 

17 sierpnia, środa: Mały architekt krajobrazu (w BDM Książnicy Karkonoskiej) 

24 sierpnia, środa: Grzybobranie (w BDM Książnicy Karkonoskiej) 


