WAKACJE W BIBLIOTECE.
Oferta zajęć dla dzieci odbywających się w filiach Wojewódzkiej Biblioteki PublicznejKsiążnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Wakacje z Kubusiem Puchatkiem w bibliotece. Filia nr 2, ul. Kościuszki 47
Zajęcia będą odbywały się w lipcu i sierpniu w każdy wtorek i czwartek w godz. 12.00 –
13.00 . Zapisy telefoniczne
- gry i zabawy literackie
- głośne czytanie
- gry komputerowe
- Kubuś i przyjaciele – konkurs plastyczny na tarasie biblioteki malowanie kredą
- Podróż po stumilowym lesie – rysowanie mapy
- loteria
- Kubusiowy bal – na zakończenie wakacji.
Filiobusem nr 6 zwiedzamy Europę. Filia nr 6, u. Lelewela 3
Zajęcia będą odbywały się w lipcu i sierpniu w każdy wtorek od godz. 11.00
Celem spotkań będzie zapoznanie dzieci z różnymi krajami europejskimi, ich położeniem
geograficznym, zabytkami, zwyczajami, kuchnią, literaturą dziecięcą oraz nauka
podstawowych zwrotów.
Planujemy zabrać dzieci w podróż m. in. do Francji, Hiszpanii, Anglii, Grecji, Szwecji…
Proponujemy:
- wykonanie flagi
- tworzenie metodą płaskiego orgiami przedmiotów lub postaci charakterystycznych dla
odwiedzanego miejsca (np. wiatrak, tulipan, wieża Eiffla, Harry Potter, Pippi)
- malowanie na folii (do wyboru).
13. 08. 2015, godz. 10:00 (czwartek) Filia nr 6, u. Lelewela 3
„Czerwone jabłuszko” – spektakl na podstawie utworu Wandy Chotomskiej „Adaś i Ewa”,
przygotowany przez Mirosławę Kaczmarek. Pomysłodawcami, współautorami dialogów i
aktorami są dzieci z Prywatnego Przedszkola „Skrzat”. Inscenizacja przeplatana śpiewem z
muzyką Marka Walichniewicza.
Treść przedstawienia mówi o konieczności mycia owoców i konsekwencjach wynikających z
nieprzestrzegania tej zasady.
Spotkania Klubu Miłośników Gier Planszowych, Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury39/41
Spotkania będą odbywały się w lipcu i sierpniu w każdy czwartek od godz. 17.00.
Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek (dzieci pod opieką osób dorosłych) do zabawy
grami: Dobble, Uno, 5 sekund.
Zajęcia plastyczne, Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury39/41
Codziennie w godzinach pracy biblioteki.
Z KSIĄŻKĄ NA TROPIE, UWAGA – KSIĄŻKO-TROPICIEL!, Filia nr 12, ul. Fałata
35
Spotkania będą odbywały się od 1 lipca do 6 sierpnia w każdy czwartek w godz. 12.00-14.00
Uwaga książko-tropiciele! Jeśli chcesz zostać Spostrzegawczym Szperaczem i rozwiązywać
zagadki za pomocą książek, przyjdź do biblioteki. Czeka Cię między-regałowa wędrówka,
test spostrzegawczości, całkiem nowa zagadko-lektura wybranych książek.

Tematyka: WSZECHŚWIAT – w rozumieniu skali makro (kosmos, gwiazdy, planety itd.)
oraz skali mikro (nasz osobisty wszechświat – rodzina i dom, przyjaciele, dzielnica i miasto).
Oprócz zadań do rozwiązania z pomocą wskazanych książek uczestnicy maja także wykazać
się wyobraźnią i refleksją własną.
Forma: pytania i zadania; odpowiedzi i wykonanie zadań wymagają odnalezienia na półkach
wskazanych książek, odszukania w nich odpowiedzi / wskazówek.
Pytania i zadania na Karcie Książko - tropiciela, z ilustracjami okładek niektórych
wskazanych książek.
Głośne czytanie - dla młodszych dzieci , Filia nr 12, ul. Fałata 35
Spotkania będą odbywały się od 1 lipca do 6 sierpnia w każdy wtorek od godz. 12.00
Czytamy książki związane z tematyką wszechświata:
„Stworzenie” – Moeyaert B.
„Wierszowniki z podróży dookoła świata” – Dębski Ł.
„NIC” – Marjańska-Czernik M.
„Jak tata pokazał mi wszechświat” – Stark U., Ericsson E.
”Ciekawe dlaczego gwiazdy migoczą” – Stott C.
„Cztery strony czasu” – Chmielewska I.
Zajęcia plastyczne dla dzieci, Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35.
Spotkania będą odbywały się w lipcu w każdy wtorek i czwartek od godz. 12.30. W
zależności od ilości zainteresowanych organizowane będą:
- rozgrywki w szachy, warcaby, gry planszowe
- kalambury i rebusy
- Zgaduj – zgadule – Co to za bohater? Co to za książka? [czytanie fragmentów książek].
„Witraże – pejzaże” - malowanie farbami witrażowymi obrazków na folii lub szkle [ wzory
przygotowane przez pracowników biblioteki lub wykorzystanie wzorów z czasopisma Mały
Artysta- 07.07.2015r. – wtorek – godz. 12.30
„Kolorowe parasole” – tworzenie parasoli w stojakach wykorzystaniem plasteliny, patyczków do
lodów oraz nakrętek plastikowych. 09.07.2015r. – czwartek – godz. 12.30
„Życie morza” - życie morza przedstawione w słoiku, z wykorzystaniem: piasku, muszelek oraz
modeliny potrzebnej do stworzenia mieszkańców morza [ ryby, ośmiornice,
rozgwiazdy…].14.07.2015r. – wtorek – godz. 12.30
„Letnia łąka” – życie łąki wyklejane na papierze z wykorzystaniem kolorowych papierów i
krepiny. 16.07.2015r. – czwartek – godz. 12.30
„Wesołe zwierzaki” - tworzenie różnych postaci zwierząt z wykorzystaniem płyt CD oraz
kolorowego papieru i flamastrów. 21.07.2015r. – wtorek – godz. 12.30
„ Biżuteria na lato” – robienie łańcuszków, bransoletek, spinek oraz pierścionków z
wykorzystaniem koralików, brokatu, guzików…23.07.2015r. – czwartek – godz. 12.30
„Kolorowe drzewa” – tworzenie drzew - wyklejanie papierem, bibułą, z wykorzystaniem
nakrętek od butelek. 28.07.2015r. – wtorek – godz. 12.30
„Koty z gazety” – kolaże tworzone na papierze z wykorzystaniem różnych gazet. 31.07.2015r. –
czwartek – godz. 12.30
Wakacyjny Miszmasz w bibliotece, Filia nr 16, ul. Konstytucji 3 Maja 10.
Spotkania będą odbywały się w sierpniu w każdy piątek od godz. 13.30. Szczegółowe
informacje pod nr tel.: 56 648 70 79
- 7.08 Kubuś Puchatek - zabawy z przyjaciółmi ze Stumilowego Lasu,
- 14.08 Kocie sprawki- gry, ciekawostki, puzzle, śmieszne historyjki,
- 21.08 Kaczka Dziwaczka- tworzenie książki,

- 28.08 Moje wymarzone wakacje- plastyczne inspiracje.
Opracowanie:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
Lipiec 2015 r.

