WAKACJE
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
im. Marii Kozaczkowej
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
W miesiącu sierpniu od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00
czas wolny chętnym dzieciom w wieku od 6 – 12 lat zostanie zagospodarowany
poprzez bezpłatne zajęcia odbywające się w bibliotece.
Spotkania przebiegać będą pod hasłem „Bajkowe podróże po Europie”.

Szczegółowy program wakacyjnych zajęć w bibliotece:


każde poniedziałki: (06.08; 13.08; 20.08; 27.08),
godz. 11:00 – 12:00 – gry i zabawy ruchowe,
godz. 12:00 – 14:00 – literackie wędrówki po Europie – zajęcia czytelniczo – plastyczne (czytanie
bajek, poznanie historii, kultury i obyczajów danego kraju, malowanie ilustracji
do przeczytanego tekstu),
06.08 – podróż do Anglii i spotkanie z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi,
13.08 – Włochy, tu spotkamy drewnianego pajacyka z długim nosem,
20.08 – podróż do Szwecji na spotkanie z Pippi,
27.08 – Dania – spotkanie w baśniowym ogrodzie Calineczki.

Głośne czytanie bajek odbywać się będzie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.


każde wtorki: (07.08; 14.08; 21.08; 28.08),
godz. 11:00 – 12:00 – zabawy integracyjne,
godz. 12:00 – 13:00 – filmowe poranki – oglądanie bajek dla dzieci na DVD,
godz. 13:00 – 14:00 – zajęcia relaksacyjne.



każde środy: (01.08; 08.08; 22.08; 29.08),
godz. 11:00 – 12:00 – zajęcia sportowe,
godz. 12:00 – 13:00 – zabawy z komputerem: gry edukacyjne dla dzieci,
godz. 13:00 – 14:00 – gry i zabawy zręcznościowe.



każde czwartki: (02.08; 09.08; 16.08; 23.08; 30.08),
godz. 11:00 – 12:00 – zabawy ruchowe i sportowe,
godz. 12:00 – 13:00 – Mam pomysł na … - warsztaty plastyczno – konstrukcyjne,
02.08 – wakacyjne collage,
09.08 – papieroplastyka,
16.08 – tworzenie potpourri – zapach lata zamknięty w woreczkach,
23.08 – serwetkowe kwiaty,
30.08 – malujemy witraże okienne,
godz. 13:00 – 14:00 – gry towarzyskie.



każde piątki (03.08; 10.08; 17.08; 24.08; 31.08),
godz. 11:00 – 12:00 – gry i zabawy zręcznościowe,
godz. 12:00 – 13:00 – zabawa w teatr – małe formy teatralne, inscenizowanie wierszy znanych
poetów dla dzieci,
godz.13:00 – 14:00 – konkursy, quizy, łamigłówki literackie.

Uczestnicy zajęć mają również do dyspozycji:
 książki i czasopisma,
 gry planszowe, klocki, zabawki, puzzle,
 komputery z dostępem do Internetu,
 przybory do rysowania i malowania.

Wszystkie powstałe na wakacyjnych warsztatach plastyczno - konstrukcyjnych
prace można będzie oglądać na wystawie pt. Wakacyjne zmagania.
Ponadto w pierwszym tygodniu letnich spotkań przewidziano
prezentację multimedialną pod hasłem: Szczęśliwy powrót do szkoły.
Program zajęć może ulec zmianie.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze zapisy!
Wszelkie informacje można uzyskać
pod numerem tel. 14 655 93 03 wew. 17 lub bezpośrednio w Oddziale dla Dzieci.

