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PROPOZYCJE RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
NA FERIE ZIMOWE 2011 ROK 

 
 

LP. PROPOZYCJE OGÓLNE MIEJSCE REALIZACJI CZAS REALIZACJI GODZINA 
ZAJĘĆ 

1. Zajęcia edukacyjno-plastyczne: 
- zabawa z bajką: Czytanie bajki „Królewna ŚnieŜka” 
- konkurs czytelniczy „Świat baśni  Andersena” 
- układanie puzzli, gry logiczne 
- zabawa z bajką – czytanie bajki „Ali Baba 
  i 40 rozbójników” 
- zajęcia plastyczne – technika dowolna 
- wystawa prac wykonanych przez dzieci          
( kosze niespodzianek-losowanie upominków)  
   

 
Filia Sierakowo 
Ul. Przyjemskiego 16 
 

 
31.01.2011 
01.02.2011 
02.02.2011 
07.02.2011 

 
08.02.2011 
09.02.2011 

 
godz. 1200 

2.  Zajęcia plastyczno - czytelnicze : 
- spotkania z ksiąŜką- ”Czytanie bajek” 
- zimowe krajobrazy-warsztaty plastyczne 
- przedpołudnie z komputerem 
- zabawy i gry na wesoło 
- zimowe impresje z origami 
- zabawa z komputerem, czytanie bajek 

 
Filia Słupia Kapitulna 
(OSP) 
 

 
31.01.2011 
02.02.2011 
04.02.2011 
07.02.2011 
09.02.2011 
11.02.2011 

 
godz. 1200 - 1400 

3. Popołudnie z ksiąŜką: 
- Teatr „Maska” z Krakowa: 
” Jak  Rycerz Walduś uratował królestwo”  
- czytanie bajek i lektur szkolnych 
- czytanie bajek + konkurs rysunkowy „PejzaŜe zimowe” 
- czytamy najładniejsze bajki 
- konkurs recytatorski „Wiersze Wandy Chotomskiej” 
- ogłoszenie konkursu na najlepszego czytelnika 2011 roku 
Gry, zabawy, krzyŜówki, zagadki, kolorowanki  itp. 

 
Filia Rawicz-Sarnowa 
Rynek-Ratusz 

 
31.01.2011 

 
02.02.2011 
04.02.2011 
07.02.2011 
09.02.2011 
11.02.2011 

dni j.w. 

 
godz. 1200 

 
godz. 1600 
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4. Czytamy dzieciom bajki: 
 -  Głośne czytanie na Ŝyczenie dzieci                 
 -  Prace ręczne „Kolorowa mandolina”            
 -  Wystawa prac 
 -  Układanie puzzli 
Warsztaty                                                              
 - Gry planszowe                                                    
 - Prace ręczne „Maska karnawałowa”                  
 - Konkurs na najciekawszą maskę                    
 - Wystawa prac 
Dzień róŜności                                                    
- Głośne czytanie na Ŝyczenie dzieci              
- Układanie puzzli                                                                  
- Prace ręczne „Krajobraz zimowy  malowany plasteliną”                                                                                                                              
- Wystawa prac 
Zajęcia manualne                                                                     
- Prace ręczne „Nietypowa laurka dla dziadków”                                                               
- Gry i zabawy planszowe                                                             
- Układanie puzzli 

 
W przypadku niskiej temperatury  w pomieszczeniu 
biblioteki zajęcia nie odbędą się!!! 

 
Filia Zielona Wieś 
(OSP) 
 
 

 
31.01.2011 

 
 
 

01.02.2011 
 
 
 
 

07.02.2011 
 
 
 
 
 

08.02.2011 

 
godz. 1400 

5. W świecie KsięŜniczek i Rycerzy 
- Teatr „Maska” z Krakowa                                               
”Jak  Rycerz Walduś uratował królestwo”  
- Wystawa ksiąŜek o rycerzach.                                                        
- Prezentacja stroju rycerza 
- Kodeks rycerski 
- Warsztaty manualne – wykonanie stroju rycerza 
   i księŜniczki 
- Pasowanie na rycerza – Turniej rycerski (zabawy   
   i zagadki) 
- Uczta rycerska 

 
Biblioteka ul. Staszica 4 
 
 

 
31.01.2011 

 
01.02.2011 

 
 

03.02.2011 
 

08.02.2011 
 

10.02.2011 

 
godz. 1600 

 
godz. 1200 

 

 
godz. 1200 

 

godz. 1200 

 

godz. 1200 
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6.  
Wymarzone ferie zimowe: 
 -praca plastyczna farbami, papierem,  kredkami itp. 
- Pocztówka z gór: 
- wykonanie pocztówki papierowej 
- Mały Canaletto- podróŜe po Europie zimą: 
- malujemy na papierze farbami 
 Funfaktoria - Gawędy historyczne: 
- „śycie codzienne i wojna w  średniowieczu” 
- „ Turnieje rycerskie” 
Kocham Cię Polsko- wersja dla dzieci 
- zabawa w formie zagadek i pytań 
Konkurs szybkiego pisania na klawiaturze 
- dzieci przepisują wybrany tekst na czas 

 
RBP ul. Targowa 1 
 
 
 
 
 
 
(Sala witraŜowa) 

 
 

01.02.2011 
 

03.02.2011 
 

08.02.2011 
 

09.02.2011 
 

10.02.2011 
 

 
godz.1000-  1200 

 
 

godz.1000-  1200 

 
godz.1000-  1200 

 
godz. 1000 

godz. 1200 
godz.1000-  1100 

 
godz.1100-  1200 

7. Teatr „Maska” z Krakowa 
-”Złośliwości Jej Królewskiej Mości” 
Zabawa w kalambury 
Mała Akademia Plastyki ”Origami” 
- składanie z kółek ulubionych postaci zwierząt 
Turniej gier planszowych 
Układanie puzzli, głośne czytanie bajek 
Zajęcia plastyczne-masa solna, kasza, ryŜ 
„Zamek Królowej Śniegu” 
Konkurs rysunkowy  
- „Cztery pory roku –Zima” 

 
Filia nr 1 ul. Rawicka 27 
Dębno Polskie 

 
31.01.2011 
01.02.2011 
02.02.2011 

 
04.02.2011 
08.02.2011 
09.02.2011 

 
11.02.2011 

 
godz. 1000 
godz. 1100 

 
       
        

 
 
 


