
PROPOZYCJE RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
NA FERIE ZIMOWE 2010 ROK 

 
 

LP. PROPOZYCJE OGÓLNE MIEJSCE REALIZACJI CZAS 
REALIZACJI 

GODZINA 
ZAJĘĆ 

1. Zajęcia plastyczne: 
- upominek dla Babci i Dziadka 
- „zimowy pejzaż” 
- kotyliony na karnawał 
- prezent na Walentynki 
Gry planszowe, układanie puzzli 
Świat krzyżówek: 
- krzyżówki tematyczne, obrazkowe,  
   

 
Filia Sierakowo 
Ul. Przyjemskiego 16 
 

 
18.01.2010  
20.01.2010 
25.01.2010 
27.01.2010 

 
godz. 1200 

2.  Zajęcia plastyczne: 
- laurka dla Babci i Dziadka 
- krajobraz zimą 
- popołudnie z kalamburem 
- zabawy i gry na wesoło 
- zimowe impresje z masy solnej-  
  konkurs  

 
Filia Słupia Kapitulna 
(OSP) 
 

 
18.01.2010 
20.01.2010 
22.01.2010 
25.01.2010 

 
godz. 1400 - 1600 

3. Czytanie bajek 
Konkursy: 
- znam bohaterów literackich 
- ilustracja do wybranej bajki 
- zgaduj-zgadula – teksty literackie 
Warsztaty plastyczne: 
- tworzymy maski karnawałowe 
Gry, zabawy, krzyżówki, zagadki 

 
Filia Rawicz-Sarnowa 
Rynek-Ratusz 

 
18.01.2010 
20.01.2010 
22.01.2010 
25.01.2010 
27.01.2010 
29.01.2010 

 
godz. 1600 



4. Czytamy dzieciom bajki: 
- głośne czytanie na życzenie 
Zajęcia plastyczne: 
- wyklejanki z plasteliny na papierze 
- laurka dla Babci i Dziadka-  
  malowanki, wydzieranki, wyklejanki 
- śnieżynki na okna 
Konkurs: 
- zimowe ozdoby 
Gry i zabawy planszowe, układanie puzzli 

 
Filia Zielona Wieś 
(OSP) 
 
 

 
19.01.2010 
20.01.2010 
26.01.2010 
27.01.2010 

 
godz. 1400 

5. Warsztaty manualne: 
- układanie serwetek- papierowe  
  cudeńka 
Warsztaty plastyczne: 
- malujemy zimowe pejzaże 
- niespodzianka dla Babci i Dziadka 
Gry, zabawy, zgaduj zgadule 

 
Biblioteka ul. Staszica 4 

 
18.01.2010 
22.01.2010 
25.01.2010 
29.01.2010 
 
 
 

 
godz. 1200 

6. Konkurs: 
- na pracę techniczna „Coś nowego        
  z czegoś starego” 
Warsztaty manualne: 
- kolaż czyli coś nowego z czegoś  
  starego 
Warsztaty plastyczne: 
- frotaż to technika polegająca na  
  odbijaniu przedmiotów o wyraźnej 
  fakturze na . Podobną wycinankę  
  można wykonać z papierów 
  barwionych w technice frotażu ... 
- malowanie na kaszy 
- malowanie nitką 

 
RBP ul. Targowa 1 

 
19.01.2010 
21.01.2010 
26.01.2010 
28.01.2010 

 
godz. 1000 - 1200 



 
7. Zajęcia plastyczne: 

- koszyczek na słodycze 
Warsztaty manualne: 
- bransoletka z kolorowych koralików 
Konkursy: 
- świąteczna krzyżówka 
- zimowe szaleństwa na papierze 

 
Filia nr 1 ul. Rawicka 27 
Dębno Polskie 

 
19.01.2010 
21.01.2010 
26.01.2010 
29.01.2010 

 
godz. 1100 

 
                    Uwaga! 
                    Z powodu silnych mrozów zajęcia w Filii Zielona Wieś mogą się nie odbyć. 
 


