
 

Ferie w Bibliotece 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie  

zaprasza dzieci do wzięcia udziału w zajęciach  

przygotowanych przez placówki biblioteczne w okresie ferii 

zimowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie Filia w Baczynie 

zaprasza dzieci i młodzież 

w dniach od 16.02.2015 do 27.02.2015 od godz. 12-14 

na „kosmiczne ferie”- zajęcia plastyczno – literackie 

 

16.02.2015 - Poznajemy księżyc , słooce , ziemię i komety (na podstawie książek Helen i Davida Orme)  

17.02.2015- Tworzymy galaktykę- prace plastyczne dowolną techniką  

19.02.2015- Wykonujemy pojazdy kosmiczne  

20.02.2015- Nieziemskie stroje – projektujemy, wykonujemy kosmiczne stroje  

23.02.2015- Podróż kosmiczna –prace plastyczne technika dowolna  

24.02.2015- Co wiemy o kosmosie - kosmiczne zagadki , kalambury  

26.02.2015- „ Kosmiczne” origami  

27.02.2015 – Podsumowanie „kosmicznych ferii” , wykonanie kosmicznych gwiazd  

 



 

Biblioteka oraz Szkoła Podstawowa w Wysokiej 

zapraszają dzieci na zajęcia organizowane w okresie ferii 

 

16.02. 2015 - Papierowe pojazdy - zajęcia plastyczno-techniczne.                                Godzina 1200-1600  

17.02. 2015 - Zajęcia sportowe.                                                                                           Godzina 1200-1600  

18.02. 2015 - Zajęcia komputerowe.                                                                                   Godzina 1000-1300  

19.02. 2015 - Zabawy na śniegu.                                                                                          Godzina 1200-1600  

23.02. 2015 - Spotkanie z baśnią.                                                                                         Godzina 1200-1600  

24.02. 2015 - Ilustrujemy ulubione baśnie-konkurs plastyczny.                                     Godzina 1200-1600  

25.02. 2015 - Papierowe kwiaty-origami i nie tylko.                                                        Godzina 1000-1300  

26.02. 2015 - Gry stolikowe, zabawy ruchowe.                                                                 Godzina 1200-1600  

 

 

 



Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie 

zaprasza dzieci 

w okresie ferii na zajęcia plastyczno – literackie 

w dniach od 17.02.2015 do 26.02.2015 w godz. 12 – 14 

 

17.02.2015 – To i owo o kotach w Międzynarodowym Dniu Kota- zajęcia edukacyjno-plastyczne.  

18.02.2015 – Rozgrywki gier planszowych.  

19.02.2015 – Sporty zimowe – zajęcia plastyczne – prace wykonane techniką dowolną.  

20.02.2015 – Zimowy mól książkowy: nasze ulubione książki – kalambury, zgadywanki.  

23.02.2015 – Lepimy bałwanka – zajęcia plastyczne.  

24.02.2015 – Zabawa masą solną.  

25.02.2015 - Rozgrywki gier planszowych.  

26.02.2015 – Trochę wiosny w środku zimy – zajęcia plastyczne. 

 



Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie Filia Staw 

zaprasza 

dzieci i młodzież na zajęcia organizowane w okresie ferii zimowych 

 

 

19.02.2015 – nauka gry w szachy 

20.02.2015 – rozgrywki warcabowe 

24.02.2015 – nauka gry w szachy oraz zajęcia plastyczne „Zabawne ferie” 

25.02.2015 – głośne czytanie bajek 

26.02.2015 – rozgrywki: gry planszowe 

27.02.2015 – zajęcia plastyczne „Ferie na wiosce” – dowolna technika 

 

Ponadto w każdy dzieo zapraszam do korzystania z Internetu,  gier I układania puzlii. 

 


