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FORMA  TERMIN MIEJSCE 

1. LATO Z KOMPUTEREM  – bezpłatny dostęp do 
Internetu dla młodzieŜy szkolnej i gimnazjalnej 

LIPIEC – SIERPIE Ń 
codziennie w godz.  1000 - 1200 

 
  „Farby, kredki, papier kolorowy to czas 

wakacyjnej nadszedł przygody” - warsztaty 
plastyczno- manualne 
Gry stolikowe  
Gry edukacyjne 
Rozwiązywanie krzyŜówek, rebusów 

 LIPIEC – SIERPIE Ń   
- kaŜdy czwartek 
  godz. 1000 - 1200 

RBP 
UL. TARGOWA 1 
 

 
 

 
„Wakacje na Wyspie Robinsona” 
- gry stolikowe 
- układanie puzzli  
- warsztaty plastyczno-manualne 
- zabawy koordynacyjno-ruchowe 

 LIPIEC – SIERPIE Ń  
 w kaŜdy  wtorek godz. 1200- 1300 

„Lato z komputerem”  - codziennie w godzinach otwarcia  
  biblioteki 

2. 

„Soboty z RPG” 
- gry fabularne dla młodzieŜy gimnazjalnej i szkół  
średnich 

w kaŜdą sobotę  godz. 1400 - 1600 

 

ODDZIAŁ DLA DZIECI         
+ F. Nr 2 
UL. STASZICA 4 
 
 

 
 
Gry stolikowe: domino, warcaby, chińczyk  oraz 
rebusy, kalambury, układanie puzzli, koło fortuny, 
Kolorowanki dla najmłodszych 

 LIPIEC - SIERPIE Ń 
- codziennie w godzinach otwarcia  
  biblioteki 
 

„Coś z niczego” – zajęcia plastyczne 06.07.2011  godz. 1100 

 
„Tygryskowe ćwiczenia” – zabawy ruchowe 08.07.2011  godz. 1100 
„Trudne słowa”- quiz 13.07.2011  godz. 1100 
„Wakacje z bajką”  – głośne czytanie bajek 15.07.2011  godz. 1100 
„Kolory lata” – zajęcia plastyczne na wolnym 
powietrzu 

20.07.2011  godz. 1100 

„Legenda o herbie Rawicza”- poznajemy okoliczne 
legendy  

22.07.2011  godz. 1100 

„Origami”  – pomysł na składanie papieru 17.08.2011  godz. 1100 
„Wakacyjna przygoda” – konkurs rysunkowy 19.08.2011  godz. 1100 
„Poznajemy Franklina i jego przyjaciół”-  głośne 
czytanie + zajęcia plastyczne (ilustracja do wybranej 
bajki) 

24.08.2011  godz. 1100 

„Wakacyjna ramka do wakacyjnego zdjęcia”- 
warsztaty manualne 

26.08.2011  godz. 1100 

3. 

„Zaj ęcia w grupach”  wyprawy plenerowe 31.08.2011  godz. 1100 

FILIA NR 1  
Ul. RAWICKA 27 
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Zajęcia stolikowe: układanie puzzli, gry logiczne, gry 
planszowe, labirynty, rebusy, zagadki oraz czytanie 
bajek 

SIERPIEŃ  
kaŜdy poniedziałek  godz. 1200 
    

 
Zajęcia plastyczne: zakładka do ksiąŜki ze zdjęciem, 
ilustracja przestrzenna do bajki „Mała Syrenka”, 
kolorowanki dla najmłodszych 

kaŜda środa godz. 1200 

 
4  

Konkurs czytelniczy: „Harry Potter”ksiąŜka i film. 
Zestaw tematycznych krzyŜówek 
Rozstrzygnięcie konkursu 

Cały sierpień 
 
31.08.2011 godz. 1200 

FILIA SIERAKOWO 
UL. PRZYJEMSKIEGO 17 

 
 
 
 

Treser i lew z papieru- zajęcia plastyczne+ 
pogadanka  o cyrku 

01.07.2011 godz. 1400 

 „Bezpieczne wakacje na wsi” - pogadanka + zajęcia 
plast. 

08.07.2011 godz. 1400 

Seans filmowy- ulubione bajki na DVD 
„Letni krajobraz”- zajęcia manualne 

15.07.2011 godz. 1500 

 „Słoń Trąbalski” głośne czytanie bajki + zajęcia 
plastyczne 

01.08.2011 godz. 1400 

Turniej gier stolikowych.  05.08.2011 godz. 1400 
Letnie quizy 12.08.2011 godz. 1400 
Czytamy opowiadania z serii „Magiczne baletki” 16.08.2011 godz. 1400 
Krzy Ŝówkowy maraton- wspólne rozwiązywanie 
krzyŜówek 

19.08.2011 godz. 1400 

Gramy w „Scrable” 26.08.2011 godz. 1400 

5. 
 
 
 
 

„Dzieci –Dzieciom”- głośne czytanie bajek 30.08.2011 godz. 1400 

FILIA SŁUPIA 
KAPITULNA  ( OSP ) 
 
 

 
 

 

 
 
 

 LIPIEC - kaŜda środa  godz. 1400 
Głośne czytanie bajek na Ŝyczenie dzieci 
„Motyle w kolorach tęczy” –zajęcia plastyczne 
Układanie puzzli 

06.07.2011 godz. 1400 

„Wiem, bo czytam” -zagadki,wspólna gra planszowa 
Głośne czytanie bajek na Ŝyczenie dzieci 
„Malowanie dłońmi i farb ą” warsztaty plastyczne 

13.07.2011 godz. 1400 

„O tym teraz myślę” - prace ręczne malowanie, 
rysowanie , lepienie, wycinanie, wydzieranie  
Gry planszowe, układanie puzzli 
„Taniec do muzyki” - muzykoterapia  

20.07.2011 godz. 1400 

Głośne czytanie z podziałem na role 
„Rysunek w takt melodii” - zajęcia plastyczne 
Rywalizacja w grupach podczas gry planszowej 
„Najciekawsze pomysły prac ręcznych” - konkurs 

27.07.2011 godz. 1400 
 

6. 
 
 
 
 
 

LATO Z KOMPUTEREM  – bezpłatny dostęp 
do Internetu dla młodzieŜy szkolnej i gimnazjalnej 

Codziennie w godzinach 1400 - 1600  
  
 

FILIA ZIELONA WIE Ś (OSP) 

 
 

 

Czytanie bajek E.Szelburg –Zarembiny 01.07-15.07.2011 godz. 1600 

Czytanie i opowiadanie bajek, kolorowanki 05.07.2011 godz. 1600 
„Wakacje w kolorach teczy”- konkurs plastyczny 08.07.2011 godz. 1600 
Konkurs recytatorski - recytujemy wiersze Ewy 
Szelburg-Zarembiny 

12.07.2011 godz. 1600 

 
„Pocztówka z wakacji”- warsztaty manualne 13.07.2011 godz. 1600 
„Czy znasz utwory E.Szelburg-Zarembiny”                
- konkurs czytelniczy 

15.07.2011 godz. 1600 

 

 
7. 

Gry komputerowe LIPIEC - GODZ. OTWARCIA  

FILIA RAWICZ-SARNOWA 
RYNEK-RATUSZ 
 
 

 

                            
                                             
               

 
 
 

                                                   


