WAKACJE 2018

Wakacje w bibliotece w Mościsku
czerwiec-lipiec ---- współorganizacja półkolonii;
30.06 ---- wakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książkowego, godz. 15.00;
5, 12, 19. 07 ---- cykliczne spotkania literacko-plastyczne z podopiecznymi
Fundacji Pokolorujmy Szarość;
06.07---- Poczytaj mi bajkę, spotkanie literackie dla najmłodszych, godz. 15.00.
14 -17.08 --- Zostań mistrzem Little Alchemy- turniej, zajęcia komputerowe,
godz. 11.00-13.00;
21-24.08 Poznaj Scottiego---- wakacyjny kurs programowania z robotami
Photon, godz. 11.00-13.00;
25.08 ---- Poczytaj mi bajkę, spotkanie literackie dla najmłodszych, godz. 15.00.
Godziny otwarcia 9.00-16.00

Wakacje w bibliotece w Ostroszowicach

16.07 ,,Biało - czerwone makramy". Partnerstwo bibliotek: Grupa Twórcza z
Ostroszowic zaprasza grupę Okrągłego Zamku z Owiesna.
17.07 Rewia mody na ludowo oraz w barwach narodowych.
18.07 Podchody z historią w tle z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.
19.07 Spacerkiem po Ostroszowicach z Rafałem Brzezińskim historykiem.
20.07 Slevaface w historycznym ujęciu.

Podczas wakacji zapraszamy do biblioteki w Ostroszowicach na zabawy
stolikowe, zumbę oraz ,,Rodzinne Czytanie"
Godziny otwarcia 9.00 do 16.00

Wakacje w bibliotece w Tuszynie
Zajęcia wakacyjne w dniach 9.07 – 20.07 w godzinach 14.00 – 16.00
Tytuł spotkań:
Biało-czerwone wakacje w bibliotece – zajęcia artystyczne inspirowane
barwami narodowymi
Plan zajęć:
torby ręcznie malowane
zakładka do książki
ramka ze specjalnym napisem
brelok do kluczy
przepiśnik na przepisy kuchni polskiej
album na zdjęcia
mydełko żelowe w specjalnym pudełku
Godziny otwarcia 11.00 – 16.00

Wakacje bibliotece w Uciechowie

Wakacje biało-czerwone. Zajęcia plastyczne (wszystkie materiały użyte na
warsztatach będą w barwach narodowych). Tematyka zajęć będzie nawiązywać
do tegorocznych obchodów 100 – lecia niepodległości.
Zajęcie sportowe, gry, zabawy i zajęcia komputerowe.
Zapraszam od 6 do 24 sierpnia.
Godziny otwarcia 11.00 – 15.00

Wakacje w bibliotece w Piławie Dolnej
W dniach od 2.07 do 24.07.2018 r.
Zajęcia w bibliotece odbywać się będą w godz. od 11.00 do 13.00
2.07. Blok zabaw dydaktycznych, gry planszowe, internetowe.
3.07. Niezwykłe podróże po świecie z książką, wspólne malowanie widokówek,
kartek z podróży.
4.07. Malarstwo abstrakcyjne w wykonaniu dzieci. Gry planszowe, internetowe.
6.07. Kolorowo i wesoło w bibliotece- zabawy z kręglami, chustą animacyjną.
9.07. Gry planszowe, internetowe.
10.07. Czytanie fragmentów bajek, wspólne rysowanie.
11.07. Planety, galaktyka w akwareli.
12.07.Poszukiwanie skarbów i inne zabawy dydaktyczne.
13.07. Malowanki, czytanki, gry planszowe, internetowe.
16.07.Opowiadamy niesamowite historie, przygody, najciekawsze nagrodzone.

17.07.Gry planszowe, internetowe, wspólne rysowanie.
18.07. Kaligrafia liter- malujemy na tekturkach litery, zajęcia plastyczne.
19.07. Polskie legendy- czytamy bajki zgadujemy tytuły, rysujemy bohaterów
bajek.
20.07. Tajemnice podwodnego świata w pracach dzieci, na podstawie książki
Aleksandry i Daniela Mizielińskich.
23.07. Konkurs szybkiego czytania, gry zabawy planszowe, internetowe.
24.07. Kolorowo i wesoło w bibliotece- rysujemy przyjaciół, zabawy
dydaktyczne, zręcznościowe.

Wakacje w bibliotece w Owieśnie

Biblioteka w Owieśnie już tradycyjnie zaprasza w lipcu dzieci na „Wakacjadę” w
środy i piątki w godz. od 11:00 do 13:00. W tym roku współpracujemy ze
stowarzyszeniem „Razem dla wsi”.
W tegorocznych spotkaniach czekają na dzieci wycieczki do: biblioteki w
Ostroszowicach z Grupą Twórczą w ramach partnerstwa, serowarni, pracowni
dźwięku sono-lab oraz a także wycieczki po zakątkach Owiesna pt. ”Cudze
chwalicie swego nie znacie” (pokażemy dzieciom miejsca, o których opowiadali
nasi dziadkowie, pokażemy m. in. Kozią Górę, stawy Czarny i Trzcinowy, park przy
zamku itp.) warsztaty w ramach Wsi Okrągłego Zamku (manualne, kulinarne,
łucznicze, taneczne), zajęcia plastyczne z kleksownicą, zajęcia sportowe i
integracyjne z wykorzystaniem rekwizytów, które posiada stowarzyszenie
(chusta clanza, tunel animacyjny, bule, paletki do badmintona, bierki plenerowe,
gra ośmiornica), kalambury oraz na zakończenie zajęć wspólne ognisko z
zamkami dmuchanymi. Ponadto podczas wakacji biblioteka oferuje nowości

książkowe, gry planszowe, football stołowy, usługi „ksero”, bezpłatny dostęp do
Internetu w godzinach od 13:00 do 15:00.
W okresie wakacji biblioteka będzie czynna od 9:45 do 15:00

Wakacje w bibliotece w Roztoczniku
Celem zajęć będzie umożliwienie dzieciom, które zostają na czas wakacji w
swoich miejscowościach, spędzenie wolnego czasu w sposób pożyteczny,
atrakcyjny i bezpieczny. Biblioteka przygotowała różnorodne zajęcia, które
pozwolą na twórcze i czynne zagospodarowanie wolnego czasu.
W ciągu całych wakacji tworzyć będziemy album o miejscowości, jej
mieszkańcach i historii wraz z mapką, na której zaznaczone zostaną ciekawe
miejsca (wywiady ze starszymi ludźmi, zdjęcia sprzed lat, współczesne zdjęcia
okolicy robione przez uczestników zajęć).Pod koniec wakacji podsumowanie
oraz zebranie materiałów w formie albumu.

LIPIEC
1.„Noc w bibliotece”: spotkanie integracyjne z okazji rozpoczęcia wakacji
połączone z noclegiem.
2. Zabawy rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu
- biegi z przeszkodami,
- wyścigi na skakance,
- zawody hula – hop
- rzut do celu,
- zbijany,
- berek,
- gra twister,
- zabawy z chustą klanzy.
3. Wycieczka rowerowa (tworzenie mapki, fotografowanie)
4. Podchody

5. Festyn profilaktyczny- Niedziela na sportowo z dala od nałogów (ze
Stowarzyszeniem Roztocznik – wspólna przyszłość)
6. Próby tańca – zumby na festyn profilaktyczny
7. Zajęcia z wykorzystaniem tabletów.
SIERPIEŃ
1.Czytanie pod chmurką
2. Zajęcia plastyczne
- Ozdoby z makaronu –
- „Wesoły autoportret”- konkurs na wykonanie najciekawszej karykatury.
- na szkle malowana nasza historia – w 100 - lecie Odzyskania Niepodległości
- Biało – czerwone korale
3.„Owocowe smaki lata” - owocowe sałatki. Uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę
o wartościach zdrowotnych owoców, układać będą owocowe hasła i
przysłowia,
4. Turniej rummikuba
5. Na zakończenie wakacji wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek –
pożegnalna noc w bibliotece.
ZAJĘCIA PLANOWANE W GODZINACH 11.00 – 13.30

