„Zima, książka i ja”
Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku
od 3 do 12 lutego, w każdy wtorek, środę i czwartek
w godzinach od 11:00 do 12:30
Plan zajęć dla dzieci uczestniczących w programie organizowanych przez GBP w Zakrzówku
podczas ferii zimowych:
3 lutego 2015 (wtorek)


Czytam i bawię się – czytanie bajek i opowiadań, malowanie baśniowych obrazów



Myszy się nie boję – zajęcia komputerowe

4 lutego 2015 (środa)


Literackie ferie – rodzinne spotkania z książką



Czytam i bawię się – wylosuj sobie kolorowankę



Balonowy zawrót głowy – animacje plastyczne czytelników

5 lutego 2015 (czwartek)


Zima, książka i ja – czytanie bajek i opowiadań o zimie



Śnieżne wariacje – rysowanie zimowych obrazów, robienie zakładek do książek
i kartek ozdobnych.

10 lutego 2015 (wtorek)


Drzewo malowane historią rodziny – poznajemy, malujemy historię naszej rodziny



Zimowa giełda rozrywki – gry, zabawy, krzyżówki, łamigłówki.

11 lutego 2015 (środa)


Chcę wiedzieć więcej o Gminie Zakrzówek – zajęcia edukacyjne dla dzieci



Zgaduj Zgadula – quiz bajkowy



Wręczenie odznak „Mądrej Główki”

12 lutego 2015 (czwartek)


Bądź moją Walentynką – tworzenie ozdób walentynkowych



Wybieramy się na bal – projektowanie strojów i masek karnawałowych

Zapraszamy najmłodsze dzieci z rodzicami/opiekunami do Klubu Malucha, gdzie można
spędzić czas wśród zabawek, klocków, puzzli i gier.

Walentynkowe ferie z Filią Sulów
od 3 do 13 lutego, od wtorku do piątku w godzinach 12:00 – 14:00

Plan zajęć dla dzieci uczestniczących w programie organizowanym przez Filię GBP
w Sulowie podczas ferii zimowych:
3–4 lutego 2015 (wtorek, środa)


Wykonywanie serduszek, pasków i innych elementów – udostępnieni materiałów
będących na stanie Filii Sulów: książka z szablonami



Wyszukiwanie przykładowych kartek walentynkowych w Internecie

5 lutego 2015 (czwartek)


Kartki walentynkowe



Koperty walentynkowe

6 lutego 2015 (piątek)


Zakładki do książek

10–11 lutego 2015 (wtorek, środa)


Ramki na zdjęcia



Obręcze na serwetki



Koszyki serduszka

12–13 lutego 2015 (czwartek, piątek)


Włóczka i guziki w walentynkowych kartkach



Podstawy robienia na drutach i szydełku:
o Oczko prawe i lewe,
o Pompony
o Paski
o Opaski, szaliki, czapki dla lalek

17–27 lutego 2015


Wystawa prac

Ferie z Filią Studzianki
2 – 13 lutego, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 11:00

Plan zajęć dla dzieci uczestniczących w programie organizowanym przez Filię GBP
w Studziankach podczas ferii zimowych:
2 lutego 2015 (poniedziałek)


Ferie z Internetem i nie tylko – gry i zabawy multimedialne

3 lutego 2015 (wtorek)


Zima z książką: czytanie zbliża – czytanie ulubionych bajek i baśni

4 lutego 2015 (środa)


Zimowy krajobraz – zajęcia plastyczne

5 lutego 2015 (czwartek)


Głośne czytanie bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

6 lutego 2015 (piątek)


Ferie z Internetem – sportowe gry multimedialne

9 lutego 2015 (poniedziałek)


Zima z książką – czytanie bajek i baśni

10 lutego 2015 (wtorek)


Rysujemy sporty zimowe

11 lutego 2015 (środa)


„Pani Zima” – zajęcia plastyczne

12 lutego 2015 (czwartek)


Ferie z Internetem – gry i zabawy multimedialne

13 lutego 2015 (piątek)


Zima z książką – czytanie ulubionych bajek i baśni

Ferie z Filią Rudnik Drugi
od 2 do 12 lutego, w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach 12:00 – 14:00
Plan zajęć dla dzieci uczestniczących w programie organizowanym przez Filię GBP
w Studziankach podczas ferii zimowych:
2 lutego 2015 (poniedziałek)


Zajęcia literacko-plastyczne



Konkurs na najpiękniejszą „Panią Zimy”



Wykonywanie ozdób z produktów naturalnych (fasola, makaron, kasza, szyszki)

3 lutego 2015 (wtorek)


W baśniowej krainie – baśnie Ch. Perraulta i Braci Grimm



Malowanie baśniowych obrazków na szkle - zajęcia plastyczne

5 lutego 2015 (czwartek)


Dokończenie prac na szkle



Korzystanie z komputera



Oglądanie filmów przyrodniczych

9 lutego 2015 (poniedziałek)


Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej



Zajęcia komputerowe

10 lutego 2015 (wtorek)


Wykonywanie upominków i kartek walentynkowych przy muzyce relaksacyjnej



Książka mówiona

12 lutego 2015 (czwartek)


Dokończenie prac walentynkowych



Wykonywanie origami



W lęku kurczymy się, w miłości rozszerzamy – zajęcia terapeutyczne w ramach ferii
z filmem

