
Filie organizujące ferie zimowe dla dzieci: 

• Filia nr 4 (Paruszowiec-Piaski) - 19 i 26 stycznia w godz. 10:30 i 12:00 - zajęcia 

czytelnicze, warsztaty „Zimowe ogródki w słoikach”, 

• Filia nr 5 (Klub Energetyka)  - poniedziałki. 

• Filia nr 8 (Smolna): 

16.01.2017r. (poniedziałek) – „Zimowe czytanki” 

17.01.2017r. (wtorek) – „Zimowy ogród Królowej Śniegu” 

18.01.2017r. (środa) – „Zimowe kolorowanki” 

19.01.2017r. (czwartek) – „Nasi polarni przyjaciele” 

20.01.2017r. (piątek) – „Tworzymy zimowe ilustracje” 

23.01.2017r. (poniedziałek) - „Zimowe czytanki” 

24.01.2017r. (wtorek) – „Bałwanek w zimowym ogrodzie” 

25.01.2017r. (środa) – „Zimowe kolorowanki” 

26.01.2017r. (czwartek) – „Zimowy ogród Kubusia Puchatka” 

27.01.2017r. (piątek) - „Tworzymy zimowe ilustracje” 

Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00-11:00 i przeznaczone są dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

Grupy zorganizowane (przedszkola) zapraszamy we wtorki i czwartki po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym.  

Nr telefonu: 32 424 94 09. 

Filia nr 8 PiMBP 

ul. Reymonta 69 (SP 34). 

 • Filia nr 12 (Ochojec) - wtorki, czwartki (11.00 - 13.00), środy (15.00 -17.00). W programie 

przewidziano spotkanie z książką, gry i zabawy ruchowe, prace rysunkowo-plastyczne, 

zgadywanki literackie oraz spotkanie z leśniczym („W zimowym ogrodzie zwierząt”). 

• Filia nr 16 (Golejów) - wtorki, 

• Filia nr 17 (Grabownia) - piątki, 

• Filia nr 18 (Maroko-Nowiny) l – w poniedziałki i czwartki od 10.00 do 12.00. 

16.01. Biblioteka na zimowo – zajęcia plastyczne. Dzieci aranżują zimowy krajobraz w 

bibliotece. Na szarym papierze narysowane są kontury drzew, pagórków, ulic miast, które 

dzieci zapełniają papierowymi, białymi elementami.  

19.01. Zabawa z papierem – zajęcia plastyczno – ruchowe. Lepienie papierowego bałwana, 

zabawa papierowymi kulami śnieżnymi, wycinanie z papieru, tworzenie orgiami. 



23.01. Spotkanie z literaturą – zimowe zachowania przyrody. Czytanie książek „Maks zimą”, 

„Tappi i pierwszy śnieg”, „Przewodnik prawdziwych tropicieli – zima”. Rozmowa o 

przeczytanym tekście, rysownie ilustracji do przeczytanych książek. 

26.01. Pamiątkowe widokówki – zajęcia plastyczne. Konkurs plastyczny na najładniejszą 

kartkę z zimowym pejzażem. 

 


