
PROPOZYCJE RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
NA FERIE ZIMOWE 2012 ROK 

 
LP. PROPOZYCJE OGÓLNE MIEJSCE REALIZACJI CZAS 

REALIZACJI 
GODZINA 
ZAJĘĆ 

1. Zajęcia plastyczne: 
- nasze zabawy na śniegu – malujemy palcami 
- „Portret Królowej Śniegu”- dowolna technika 
- orgiami dla dzieci 
 
Zajęcia stolikowe: 
- krzyŜówki ,zagadki i rebusy 
- puzzle, układanki   
 
Czytanie bajek: 
-„Zimowe zabawy” W.Disneya 
- „Królowa Śniegu” H.Ch.Andersen 

 
Filia Sierakowo 
ul. Przyjemskiego 16 
 

          

 
13.02.2012 
20.02.2012 
22.02.2012 
 
 
15.02.2012 
22.02.2012 
 
 
13.02.2012 
20.02.2012 
 

 
godz. 1200 

godz. 1200 

godz. 1200 

 

 

godz. 1200 

godz. 1200 

 

 

godz. 1200 

godz. 1200 

2.  Warsztaty plastyczne: 
- „Koty i ptaszki przypominaczki” 
  
Czytanie bajek 
- „Martynka w zoo” i „Martynka jest chora” 
-„Przygody Franklina”- dzieci dzieciom 
 
Gry palanszowe, zabawy, quizy 
- „Eurobiznes”, „Państwa- miasta” 
- „Wesołe kalambury” 
 
Pogadanka 
-„Walentynki” – historia, zwyczaje 
 
Projekcja filmu 
- „Gnomeo i Julia” 

 
Filia Słupia Kapitulna 
(OSP) 
 

            
               
            

 
22.02.2012 
 
 
13.02.2012 
23.02.2012 
 
 
16.02.2012 
24.02.2012 
 
 
14.02.2012 
 
 
20.02.2012 

 
godz. 1500 

 

 

godz. 1400 

godz. 1400 

 

 

godz. 1500 

godz. 1500 

 

 
godz. 1500 

 
 
godz. 1500 



3. Czytanie bajek 
 
 
Konkurs plastyczny: 
- mój ulubiony bohater literacki 
 
Teatr Edukacyjny „DUET” z Krakowa 
- spektakl „Przygody kota Filona” oraz ogłoszenie 
wyników konkursu na „Najlepszego czytelnika”  
 
Konkurs literacki: 
- konkurs pięknego czytania 
 

 
Filia Rawicz-Sarnowa 
Rynek-Ratusz 
 

            

13,15,17.02.2012 
20,22,24.02.2012 
 
16.02.2012 
 
 
22.02.2012 
 
 
 
23.02.2012 

godz. 1600 

 

 
godz. 1000 

 

 
godz. 1030 

 

 
 
godz. 1000 

4. Czytamy dzieciom baśnie i bajki: 
- głośne czytanie -  literatura o tematyce zimowej- 
w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom 
 
Zajęcia plastyczno - manualne: 
- nasza zima zła- tworzenie dekoracji zimowych            
z białego papieru ( bałwanki, śnieŜynki , gwiazdki) 
- papierowe zwierzątka  
   
Konkurs czytelniczy : 
- „Chcecie bajki oto bajka”- odgadujemy bohaterów 
ulubionych bajek i baśni 
 
Gry planszowe, zgaduj-zgadula, łamigłówki 
liczbowe 

 
Filia Zielona Wieś 
(OSP)  
 

        

 
15.02.2012 
20.02.2012 
 
 
13.02.2012 
 
24.02.2012 
 
 
22.02.2012 
 
 
17.02.2012 

 
godz. 1300  -  1400 

 

 

 

godz. 1300  -  1400 

 
godz. 1300  -  1400 

 

 

godz. 1300  -  1400 

 
 
godz. 1300  -  1400 

5. Warsztaty manualne: 
- „Walentynki” w Bibliotece 
 
Warsztaty plastyczne: 
- „Rupaki i inne cudaki” 
 

 
Biblioteka ul. Staszica 4 
  

 
14.02.2012 
 
 
16.02.2012 
 

 
godz. 1200- 1300 

 

 

godz. 1200- 1300 

 



Zajęcia biblioteczne- zabawy z tekstem: 
- ksiąŜeczki z półeczki  
 
Teatr Edukacyjny „DUET’ z Krakowa 
- spektakl „Grzecznie i bezpiecznie” 
 
Gry i zabawy ruchowe 
 
„Pomyszkuj”w Bibliotece – zabawy z Internetem                        

            

 
21.02.2012 
 
 
22.02.2012 
 
23.02.2012 
 
13-24.02.2012 
 
 
 

 

godz. 1200- 1300 

 
 
godz. 1200 

 
godz. 1200- 1300 

 
godz. otwarcia 
placówki 

6. Warsztaty manualne: 
- „Serca z masy solnej na Walentynki”  
 
Warsztaty plastyczne: 
- „Wesołe pajace”  
- „Rączki i nóŜki” – papieroplastyka 
- „Wesołe zwierzaki z papierowych harmonijek” 
 
Darmowy Internet dla dzieci i młodzieŜy 

 
RBP ul. Targowa 1 
 

             

 
13.02.2012 
 
 
16.02.2012 
20.02.2012 
23.02.2012 
 
13-24.02.2012 
 

 
godz. 1000 - 1200 

 

 

godz. 1000 - 1200 

godz. 1000 - 1200 

godz. 1000 - 1200 

 

godz. 1000 - 1200 

7. Zajęcia plastyczne: 
- ozdobna kartka na „Walentynki” 
 
Głośne czytanie  
- ”O Wawelskim Smoku” 
- „Legendy warszawskie” 
 
Warsztaty manualne: 
- „Najmilsi”- spotkanie z ulubionymi zwierzątkami, 
bohaterami przeczytanych ksiąŜek ( wyklejanki ) 
 
 

 
Filia nr 1 ul. Rawicka 27 
Dębno Polskie 
 
 

            

 
13.02.2012 
 
 
14.02.2012 
22.02.2012 
 
 
17.02.2012 
 
 
 

 
godz. 1100 

 

 

godz. 1100 

godz. 1100 

 

 

godz. 1100 

 

 

 



Konkursy: 
- gier stolikowych 
- „Kochamy polskie legendy” - rysunkowy 
 

 
20.02.2012 
24.02.2012 

 

godz. 1100 

godz. 1100 

 
       
       

Uwaga! 
Zajęcia w Filii Zielona Wieś mogą się nie odbyć z powodu silnych mrozów. 
 
 
 
            Dyrektor 
               mgr Mirosława Potkowska 
 


