
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zajęć 

przygotowanych przez Książnicę Karkonoską 

na ferie zimowe 2017 
 

*** 

Ferie zimowe w BDM 
Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa, ul. Bankowa 27, tel.  (75) 75-335-35. 

 

Zajęcia zimowe polegające na kreatywnych zabawach papierem.  Wykorzystane zostaną różne 

rodzaje papieru: papier gazetowy, szary papier, papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki 

papierowe, tektura falista i płaska, bloki rysunkowe i techniczne, papier do ksero, papierowe 

naczynia (talerzyki, kubki), papierowe tutki i wytłoczki, pudełka tekturowe oraz papiery ozdobne. 

Prace tworzone będą za pomocą różnych technik papieroplastycznych: klasyczne, płaskie 

i modułowe orgiami, kirigami, papierowa wiklina, masa papierowa, kolaże, wycinanki itp.    

  

Dwugodzinne zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat odbywać się będą w okresie ferii zimowych: 

dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki). Rozpoczęcie zajęć o godz. 11:00. 

 

Temat przewodni: Papierowy zawrót głowy – kreatywne zabawy papierem 

 14.02.2017 – Kwiatowe pejzaże 

 16.02.2017 – Egzotyczne farmy 

 21.02.2017 – Tajemnice morskich głębin 

 23.02.2017 – Kosmiczne ogrody 

 

*** 

Ferie zimowe w Filii nr 4 
Filia nr 4 w Cieplicach, pl. Piastowski 32,  tel. (75) 75-511-08. 

 
 15 lutego godz. 10.00 - Ozdabianie masek karnawałowych. Warsztaty plastyczne. 

 17 lutego godz. 10.00 - Światowy Dzień Kota. Opowieści o najbardziej znanych bajkowych      

kotach. Zajęcia plastyczne. 

 22 i 24 lutego godz. 10.00 - Warsztaty origami dla dzieci. 

  



Ferie zimowe w Filiach nr 3, 6 i 8 
Filia nr 3, ul. Różyckiego 4, tel. (75) 76-749-77. 

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

Filia nr 8, ul. Sygietyńskiego 7, tel. (75) 76-724-48. 

 

Zajęcia oparte na dobrowolności uczestnictwa, bez rywalizacji, uwzględniając wszystkie poziomy 

komunikowania. Preferując zdobywanie pozytywnych doświadczeń i nauki poprzez zabawę, bez 

lęku przed oceną i krytyką. Mające na celu rozwijanie twórczego  myślenia i działania, zamiast 

biernego i odtwórczego uczestnictwa. Przygotowane dla dzieci w wieku 6-12 lat. 

Forma zajęć to zabawy, gry (planszowe, edukacyjne), pogadanki, warsztaty plastyczne 

z wykorzystaniem  literatury, art terapią, biblioterapią i pedagogiką zabawy. 

 
Biblioteka Data Godziny Zajęcia 

Filia nr 3 
ul. Różyckiego 4 

13 luty 2017r. 
(poniedziałek) 

11.00-13.00 Dzień świętego Walentego niepodobny do innego. 
Zabawy literackie i plastyczne. 
 

Filia nr 8 
ul.Sygietyńskiego 7 

14 luty 2017r. 
(wtorek) 

11.00-13.00 Uzdrawiająca siła śmiechu – humor i prowokacja. 
Jak radzić sobie ze stresem i sytuacjami bez wyjścia. 
Zabawa z wykorzystaniem plansz i gier edukacyjnych. 

Filia nr 3 
ul. Różyckiego 4 

15 luty 2017r. 
(środa) 

11.00-13.00 Bajkowy świat z kartki papieru. 
Tajniki sztuki origami, prezentacja baśni i bajek. 
Zajęcia edukacyjno-plastyczne. 

Filia nr 6 
ul. Wrocławska 71 
 

15 luty 2017r. 
(środa) 

11.00-13.00 Scrabblowy zawrót głowy. 
Zabawy i zagadki (obrazkowe i werbalne), wykorzystaniem  literatury 
i scrabli. 
Zajęcia literacko-edukacyjne. 

Filia nr 8 
ul.Sygietyńskiego 7 

16 luty 2017r. 
(czwartek ) 

11.00-13.00 Kąt o którym można marzyć, jest tu i tam ... 
Projektowanie i budowanie marzeń, kształtowanie poczucia estetyki. 
Zajęcia edukacyjno- plastyczne. 

Filia nr 3 
ul. Różyckiego 4 

20 luty 2017r. 
(poniedziałek) 

11.00-13.00 W królestwie Pani Zimy. 
Czytanie tematycznych bajek oraz wierszy połączone z zabawami 
plastyczno-ruchowymi. 
Zajęcia edukacyjno-plastyczne. 

Filia nr 8 
ul.Sygietyńskiego 7 

21 luty 2017r. 
(wtorek) 

11.00-13.00 Potworologia, Smokologia – bestie, potwory są wśród nas. 
Tworzenie potwora lub smoka, uruchamianie manualnych zdolności 
i wyobraźni. 
Zajęcia edukacyjno-plastyczne. 

Filia nr 6 
ul. Wrocławska 71 
 

22 luty 2017r. 
(środa) 

11.00-13.00 Zimowe pejzaże. 
Tworzenie zimowego krajobrazu w oparciu o literaturę o tematyce 
zimowej. 
Zajęcia edukacyjno-plastyczne. 

Filia nr 3 
ul. Różyckiego 4 

22 luty 2017r. 
(środa) 

11.00-13.00 Bajkowe stwory a nawet potwory, przepędzamy nocne strachy. 
Prezentacja książek, papierowe fantazje, zabawy  z wykorzystaniem 
gazet. 
Zajęcia edukacyjno-plastyczne. 

Filia nr 8 
ul.Sygietyńskiego 7 

23 luty 2017r. 
(czwartek ) 

11.00-13.00 Dawno, dawno ... temu wyprawa do krainy Baśniolandii. 
Popularność utworów baśniowych, bohater  baśniowy jako atrakcyjny 
model w rzeczywistym świecie. 
Zajęcia literacko-plastyczne. 

 

Dofinansowane przez MIASTO JELENIA GÓRA 


