
Akcja „Zima 2019” w M-GBP w Busku-Zdroju 

Temat Forma pracy Data  
i godzina 

Miejsce 

„W zimowej krainie”-czyli 
wszystko co wiemy o zimie” 

Zajęcia edukacyjne 
 

14.01. 

godz. 9.00 
Filia 

w Kołaczkowicach 

„Spotkanie z baśnią braci 
Grimm” 

 
 

Konkurs na ładnie odczytany fragment baśni 
z zastosowaniem odpowiedniej dykcji „Moje 

aktorskie wystąpienie” – dla dzieci  
Wykonanie ilustracji do przeczytanych 

utworów – zajęcia plastyczne 
Projekcja baśni 

14.01. 
godz.10.00 

 
 
 

 

Filia 
w Dobrowodzie 

„Zimowe zakładki” Zajęcia 
plastyczno-manualne 

14.01. 
godz.11.00 

 Biblioteka Główna 

,,Pierwszy dzień zimy, czyli 

najkrótszy dzień roku w 

bibliotece” 

Zajęcia edukacyjne 
 

15.01. 
godz. 

9.00-17.00 

Filia 
w Szczaworyżu 

Zabawy ruchowe pod 
hasłem ,,Hu,  hu, ha, hu, 
hu, ha nasza zima  zła” 

Zajęcia plastyczne pt. „My się zimy nie 
boimy” oraz zgadywanki, rebusy, zagadki 

oraz zimowe konkursy 

15.01. 
godz.10.00 

 

Filia 
w Dobrowodzie 

„Feryjne wymyślanki - 
plastyczne to i owo” 

Zajęcia plastyczne 
 

15.01. 
godz.13.00 

 
Filia w Szańcu 

,,Bajkowe igrzyska” 
 

Konkursy literackie, 
quizy, zgadywanki, rebusy 

16.01. 
godz. 

9.00-17.00 

Filia 
w Kołaczkowicach 

„Zaczarowana zagroda” Zajęcia plastyczne 
 

16.01. 
godz.11.00 

Biblioteka Główna 

,,Bajkowe igrzyska” 

 

Konkursy literackie, quizy, zgadywanki, 
rebusy 

17.01. 
godz. 

9.00-17.00 

Filia 
w Szczaworyżu 

Głośne czytanie baśni  H. 
Ch. Andersena:  

Konkurs plastyczny – portret 
ulubionej  postaci z baśni. „Calineczka”, 

„Brzydkie kaczątko”, „Dziewczynka  
z zapałkami”, „Słowik”. 

17.01. 
Godz. 10.00 

Filia 
w Dobrowodzie 

„Zima, książka i ja” 
 

Głośne czytanie 
 

17.01. 
godz.14.00 

Filia w Szańcu 

„Baw się z nami” Gry planszowe, układanie puzzli 18.01. 
godz.11.00 

Biblioteka Główna 

„Czarodziejskie pejzaże 
zimowe” 

Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem 
różnych technik. 

18.01. 
(piątek) 

Filia 
w Dobrowodzie 

,,Królewna Śnieżka” Zajęcia plastyczne 21.01. 
godz. 9.00 

Filia 
w Kołaczkowicach 

„Laurka dla babci 
i dziadka” 

Zajęcia plastyczne 21.01. 
godz.11.00 

Biblioteka Główna 

„Obrazek z sercem dla 
babci i dziadka” 

Zajęcia plastyczne 21.01. 
godz.12.00 

 
Filia w Szańcu 

,,Zima w oczach dzieci” Zajęcia plastyczne 22.01. 
godz. 

9.00-17.00 

Filia 
w Szczaworyżu 

,,Zima w poezji 
i malarstwie” 

Zajęcia czytelniczo-plastyczne 23.01. 
godz. 9.00 

Filia 
w Kołaczkowicach 

„Ptasi domek 
z fantazją” 

Zajęcia plastyczne 23.01. 
godz.11.00 

Biblioteka Główna 

,,Zima w poezji 

i malarstwie” 

Zajęcia czytelniczo-plastyczne 24.01. 
godz. 9.00 

Filia 
w Szczaworyżu 

„Zgaduj-zgadula. 
Popołudnie z zagadką” 

Konkurs czytelniczy 24.01. 
godz.15.00 

 
Filia w Szańcu 

„Dobry dinozaur” 
 

Projekcja filmu 

 
25.01. 

godz.11.00 

Biblioteka Główna 


	Bez nazwy



