
LATO W NOWOHUCKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Tematem tegorocznej  akcji  Lato  w  Bibliotece  są  Podróże  po  Literaturze. 
Każda  placówka  przygotowała  tydzień  z  literaturą  wybranego  przez  siebie  kraju.  Wszystkich 
serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą a także do aktywnego udziału w zajęciach.

29.06. – 03.07. 2015 r. “Kultura włoska, czyli tydzień zabaw z Pinokiem”. 
Filia 10 os. Dywizjonu 303 paw. 1 tel. 12 647-28-85

29.06.2015  r.  godz.  12.00-13.00 „Historia  drewnianego  pajacyka”. Zabawy  edukacyjno  – 
literackie dla dzieci od 5 do 12 lat . Motywem tygodnia zabaw w bibliotece będzie kultura włoska. 
Dzieci poznają historię Pinokia autorstwa Carla Collodi, nauczą się lokalizować Włochy na mapie 
Europy oraz wykleją flagę tego państwa.

30.06.2015 r. godz. 12.00 do 13.00 „Mój przepis na pizzę”. Zabawy edukacyjno – literackie dla 
dzieci od 5 do 12 lat. Dzieci poznają specjały kuchni włoskiej tj.: pizza, lasagne, spaghetti, tiramisu 
i włoskie lody. Ponadto wysłuchają fragmentu powieści „Tort na niebie” Gianniego Rodari.

01.07.2015 r. godz. 12.00 do 13.00 „Gondolą przez Wenecję”. Zabawy edukacyjno – literackie 
dla dzieci od 5 do 12 lat .Tym razem z Pinokiem zwiedzimy najpiękniejsze włoskie miasta. Dzieci 
poznają legendę o Romulusie i Remusie – legendarnych założycielach Rzymu. Dowiedzą się czym 
jest  gondola  i  spróbują  złożyć  jej  model  z  papieru  oraz  wysłuchają  fragmentu  utworu  Antonio 
Vivaldiego  „Cztery  pory  roku”  –  „Lato”  oraz  zaprojektują  maskę  wenecką.  Amatorzy  lżejszej 
muzyki będą mogli pokołysać się w rytmach „Italo Disco”.

02.07.2015 r., godz. 12.00 do 13.00 „Jak zostać Papieżem”. Zabawy edukacyjno – literackie dla 
dzieci od 5 do 12 lat . Wraz z Pinokiem udamy się w podróż do Watykanu – siedziby papieży. 
Poznamy urzędującego papieża Franciszka oraz przypomnimy sobie postacie: Jana Pawła II oraz 
Benedykta XVI i pooglądamy książki poświęcone tym wielkim papieżom.

03.07.2015  r.,  godz.  12.00  do  13.00 „Opera,  to  brzmi  poważnie”.  Zabawy  edukacyjno  – 
literackie  dla  dzieci  od  5  do  12  lat.  Tym  razem  z  Pinokiem  wysłuchamy  fragmentów 
najsłynniejszych  włoskich  arii  operowych  i  zaprojektujemy  stroje  do  wybranej  opery.  Ponadto 
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zaprezentujemy dzieciom nowości wydawnicze, które pojawiły się w naszej Bibliotece i wspólnie 
wybierzemy książki na wakacje.

06.07. – 08.07. 2015r. „Zabawne przygody w polskich miastach w drodze do Pacanowa”. Gry i 
zabawy literackie z Koziołkiem Matołkiem. Punkty Biblioteczne : Branice, Chałupki, Wolica

06.07. – 10.07. 2015r. “Tydzień Hiszpański-ole!”. Filia nr 4 Oddział dla Dzieci  i Młodzieży os. 
Zgody 7 tel. 12 642-16-43

06.07.2015 godz. 17.00 „ Hiszpańskie klimaty”-poznamy kulturę, tradycje, 
język  i  kuchnię. Poznamy  Hiszpanię  dzięki  krótkiej  prezentacji,  nauczymy  się  podstawowych 
zwrotów po hiszpańsku, spróbujemy gazpacho i pan amb tomatos. Zapraszamy dzieci w wieku 9-12 
lat.

07.07.2015r.  godz.9.00-12.00  „Hiszpańskie  symbole”  –warsztaty  orgiami 
przeprowadzi  Pani  Katarzyna  Jaśkowiec.  Ilość  miejsc  ograniczona. Wykonamy  techniką 
orgiami symbole kojarzące się z  Hiszpanią:  wachlarz,  różę oraz byka.  Zapraszamy do wspólnej 
zabawy dzieci w wieku 9-12 lat.

08.07.2015r. godz.17.00 „Byczek Fernando Munro Leafa”. Zajęcia literacko- 
plastyczne.  Przeczytamy  przygody  uroczego  Byczka  Fernando.  Wykonamy  pracę  plastyczną 
metodą qulingu i pobawimy się wspólnie do hiszpańskiej muzyki. Zapraszamy dzieci w wieku 5-8 
lat.

09.07.2015r.  godz.10.00  „Szalone  przygody  dzielnego  rycerza  i  jego 
giermka”.  Zajęcia  literacko-filmowe. Oglądniemy film animowany  o  dzielnym rycerzu,  który 
przemierza całą Hiszpanię i walczy z wiatrakami. Przed filmem rozmowa oraz wprowadzenie do 
tematu . Dla dzieci 9-12 lat.

10.07.2015r. godz.17.00 ”W rytmie flamenco”. Zajęcia muzyczno-ruchowe. 
Poznamy instrumenty muzyczne potrzebne do zagrania flamenco, a także strój oraz buty. Chętni 
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śmiałkowie zatańczą flamenco. Możliwy jest  konkurs na najlepszy taniec.  Zapraszamy dzieci w 
wieku 9-12 lat.

13.07. – 17.07. 2015r. “Tydzień belgijski”. Filia 2 os. Teatralne 25 tel. 12 644-40-46

13.07.2015r. godz. 10.00 „Pralinka i Kostek zapraszają do Belgii” – zajęcia 
edukacyjne. Zajęcia  edukacyjne zaadresowane do dzieci  w wieku 6-10 lat  ;  z  wykorzystaniem 
pedagogiki zabawy poznamy Belgię – pod względem geograficznym, ale także kulturę i łyk historii.

14.07.2015r. godz. 10.00 „Smerfowa nauka. Tropem belgijskich zagadek” – 
animacje literackie. Animacje literackie dla dzieci w wieku 6-10 lat. Poznamy atrakcje turystyczne 
Belgii,  a  także  krajów  Beneluksu.  Zawitamy  do  Rotterdamu  miasta  portowego  z  licznymi 
ciekawostkami architektonicznymi.

15.07.2015r. godz. 10.00 „Zapachy i pląsy. Belgia w kwiatkach” – animacje 
literackie. Podczas tych zajęć poznamy belgijskie zwyczaje festiwalowe, między innymi Święto 
Ogrodników, podczas którego przy dźwiękach muzyki  układa się wspaniałe  dywany z kwiatów. 
Animacje literackie dla dzieci w wieku 6-10 lat.

16.07.2015r.  godz.  10.00„Radość  w  kostkach.  Belgijskie  smaki”. Będzie 
bardzo słodko!  Odwiedzimy Brukselę  –  „stolicę  czekolady”.  Ale  nie  samą czekoladą  Belgowie 
żyją… Jakie są ich zwyczaje kulinarne? Dowiemy się podczas zajęć animacyjnych dla dzieci od 6 
do 10 lat.

17.07.2015r.  godz.  10.00„Dawniej  i  dziś.  Festiwal  Flandryjski”. Animacje 
literackie dla dzieci w wieku 6 do 10 lat. Przedstawione zostaną belgijskie zwyczaje festiwalowe, a 
szczególnie Festiwal Flandryjski – święto muzyki dawnej.
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13.07. – 17.07. 2015r. „Tydzień z literaturą Japonii”. Filia 7 os. Kalinowe 4 
tel. 12 648-52-68

W czasie japońskiego tygodnia dzieci poznają baśnie ze zbioru “Bezpowrotna góra” Akira Toriyamy 
i “Tatsu Taro Syn smoka” Miyoko Matsutani .Każdy dzień będzie miał inny motyw przewodni : 
samuraje  (13.07),  origami  (17.07),  sushi  (16.07),  manga  (15.07),  kimono  (14.07).   Impreza 
przeznaczona dla dzieci 7-12 letnich. Czas trwania – 1 godzina.

Ponadto  06.08.  2015r.  godz.  9.00-14.00 „Życie  w  kropli  wody”.  Wycieczka  do  Ogrodu 
Botanicznego dla dzieci 7-12 letnich

 13.07.  –  17.07.  2015r.  “Tydzień  z  Misiem  Paddingtonem.  Spacer  po 
Londynie i okolicach”. Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69

13.07.2015r. godz.16.00„Poznajemy Misia Paddingtona”. Proponujemy dzieciom 4-7 letnim cykl 
zajęć oparty na przygodach misia Paddingtona. Poznamy misia jako podróżnika i  jako odkrywcę z 
którym każde dziecko może poznawać świat. Zarówno ten najbliższy (własny pokój, dom) jak i ten 
dalszy  (miejsce  zamieszkania,  najbliższe  okolice).  Zaprzyjaźniając  się  z  misiem  Paddingtonem 
dzieci  mogą  zostać  członkami  Klub  Misia  Paddingtona.  Podczas  zajęć  proponujemy  dzieciom 
zabawy  wymagające  od  nich  różnych  rodzajów aktywności  (plastycznej,  muzycznej,  ruchowej, 
intelektualnej)
Zajęcia  będą  realizowane  w  oparciu  o  scenariusze  przygotowane  przez  Społeczny  Instytut 
Wydawniczy Znak i Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur.

14.07.2015r. godz. 9.30 „Paddington i spacerek literek”. Dzieci poznają z Misiem Paddingtonem 
literki alfabetu i będą wyszukiwać rzeczy na daną literkę.

15.07.2015r. godz. 16.00 „Miś Paddington na stacji Paddington”. Dzieci wezmą udział w zabawie 
ruchowej  ,  jaką  będzie  przyjazd  Misia  Paddingtona  na  stację  Paddington,  najpierw  przeprawa 
statkiem przez Kanał La Mache, a potem podróż pociągiem.

16.07.2015r. godz. 9.30 „Paddington i cyferki”. Dzieci poznają z Misiem Paddingtonem cyferki 
od 1-10 oraz będą się uczyły dodawania i odejmowania na wesoło.

17.07.2015r. godz. 16.00 „Miś Paddington w mieście”. Dzieci będą poznawały miasto Londyn, 
dowiedzą się jakie są tu zabytki, oraz pomogą Misiowi Paddingtonowi trafić do domu.
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20.07. – 24.07. 2015r. “Z wizyta u sąsiadów – Niemcy”. Filia 8  os. Bohaterów 
Września 26 tel. 12 645-95-27

20.07. 2015r. godz. 12.00 „Baśnie braci Grimm”.  Zajęcia literackie dla maluchów. Zapraszamy 
maluchy do wysłuchania bajeczek braci Grimm. Zajęcia będą połączone z kolorowaniem ilustracji 
do wysłuchanych baśni. Wstęp bezpłatny!

21.07. 2015r. godz. 9.00 „Spacerkiem po Niemczech”.  Zajęcia literackie. Zapraszamy dzieci do 
udziału w zajęciach na temat najpiękniejszych i najbardziej znanych zabytków i miast niemieckich: 
Bramy Brandenburskiej, Placu Aleksandra, Wieży Telewizyjnej i wielu innych. Wstęp bezpłatny!

22.07. 2015r. godz. 12.00 „Niemieckie symbole narodowe”. Zajęcia plastyczne. Zajęcia plastyczne 
dla  dzieci  w  wieku  8  –  10  lat,  na  których  wspólnie  stworzymy  z  bibuły  niemieckie  symbole 
narodowe – flagę i herb. Wstęp bezpłatny!

23.07. 2015r. godz. 9.00 „Na niemiecką nutę”. Zajęcia muzyczne. Zajęcia muzyczne dla dzieci w 
wieku 6 – 8 lat, podczas których dzieci będą mogły usłyszeć utwory niemieckich kompozytorów: 
Bacha, Mozarta, Schumanna czy Wagnera.Wstęp bezpłatny!

24.07.2015r. godz. 12.00 „Bundesliga”. Zajęcia literackie połączone z grami stolikowymi. Zajęcia 
literackie połączone z grami stolikowymi na temat niemieckiej piłki nożnej. Na spotkaniu będziemy 
czytać fragmenty powieść Joachima Masannka z serii „Zakręcona drużyna piłkarska” oraz odbędzie 
się turniej w grze stolikowej „Piłkarzyki”. Wstęp bezpłatny!

 27.07.  –  31.07.  2015r.  “Lato  w  Bibliotece  z  bajką  czeską”.  Filia  1  os. 
Młodości 8 tel. 12 644-13-22

27.07.2015r. godz. 9.30 „Bajki z mchu i paproci”. W pierwszym dniu dzieci dowiedzą się gdzie 
leżą Czechy i jakie bajki poznamy w tym czeskim tygodniu.Dzieciom zostaną pokazane bajki o 
przygodach  Żwirka  i  Muchomorka.  Przygotowane  kolorowanki  wzbogacą  nasze  spotkanie.

28.07.2015r. godz. 9.30 „Przygody Rumcajsa”. W Bibliotece dzieciom zostaną zaprezentowane 
przygody rozbójnika Rumcajsa i jego rodziny.

29.07. 2015r. godz. 15.00 „Warsztaty edukacyjne”. Wolontariuszki z  Fundacji  Nowe Centrum 
przygotują warsztaty edukacyjne nawiązujące do bajek czeskich.

30.07.2015r.  godz.  9.30  „Krecik”. Zobaczymy  na  ekranie  bajki  z  przygodami  Krecika  i  jego 
przyjaciół, potem dzieci będą rysować i kolorować w nawiązaniu do zaprezentowanych bajek.

31.07.2015r.  godz.  9.30  „Sąsiedzi  –  Pat  i  Mat”. Dzieciom  zostanie  zaprezentowany  film  z 
przygodami Pata i Mata. Krótko podsumujemy cały bajkowy tydzień spędzony z Biblioteką.
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03.08. – 07.08. 2015r. “Tydzień z literaturą rosyjską”. Filia 6 os. Na Stoku 1 
tel. 12 645-29-52

03.08.2015  r.  godz.  13.00-14.00 „Najpiękniejsze  rosyjskie  baśnie”.  Zabawy  literackie  i 
artystyczne z elementami muzykoterapii

04.08.2015  r.  godz.  9.00-10.00  „Humor w  klasycznej  baśni  rosyjskiej”.  Zabawy  literackie  i 
artystyczne z elementami muzykoterapii

05.08.2015  r.  godz.  13.00-14.00 „Magia  w  klasycznej  baśni  rosyjskiej”.  Zabawy literackie  i 
artystyczne z elementami muzykoterapii

06.08.2015 r. godz. 9.00-10.00 „Życiowe mądrości”. Zabawy literackie i artystyczne z elementami 
muzykoterapii

07.08.2015  r.  godz.  13.00-14.00  „Nie  wiadomo gdzie,  nie  wiadomo co”.  Zabawy literackie  i 
artystyczne z elementami muzykoterapii

10.08. – 14.08. 2015r. “Tydzień z Pippi Pończoszanką czyli podróże po szwedzkiej literaturze”. 
Filia 3 os. Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-46

10.08.1015r. godz. 13.00-14.00 „Pippi i jej historia”. Zabawy edukacyjno-literackie dla dzieci 
od 5 do 10 lat . „Na skraju małego, małego miasteczka znajdował się stary zapuszczony ogród. W 
ogrodzie stał stary dom, a w domu tym mieszkała Pippi Pończoszanka…” Filii nr 3, w ramach akcji 
„Lato w mieście” zaprasza dzieci  do bajkowego świata  Astrid  Lindgren.  W poniedziałek dzieci 
posłuchają opowieści o najsilniejszej i najbardziej niesfornej dziewczynce – Pippi Pończoszance. 
Poznają  też  historię  życia  Astrid  Lindgren,  zmierzą  się  z  zagadkami  literackimi  i  wypełnią 
krzyżówkę podsumowującą całość tematu.

11.08.1015r. godz. 13.00-14.00 „Szwecja w Europie”. Zabawy edukacyjno-literackie dla dzieci 
od 5 do 10 lat . We wtorek, wraz z Pippi Pończoszanką dzieci poznają historię Szwecji, nauczą się 
lokalizować Szwecję na mapie Europy i poznają tradycyjne szwedzkie zabawy, wśród nich między 
innymi – “Sztorm na morzu” i “Ogonek na świnkę”.

12.08.2015r. godz. 13.00-14.00 „Szalona podróż z Pippi”. Zabawy edukacyjno-literackie dla 
dzieci od 5 do 10 lat. Podczas środowych zajęć w Filii nr 3, dzieci wykorzystując klej, kredki, 
farby, oraz materiały ekologiczne, wykonają piracki statek i wraz z Pippi Pończoszanką wybiorą się 
w szaloną,  pełną przygód podróż po najpiękniejszych szwedzkich miastach (wśród nich między 
innymi Vimmerby – miasto, w którym urodziła się Astrid Lindgren), poznają ich historię i zabytki.

13.08.2015r.  godz.  13.00-14.00  „Literaccy  przyjaciele  Pippi  Pończoszanki.  Zabawy 
edukacyjno-literackie dla dzieci od 5 do 10 lat .  W czwartek Filię nr 3 odwiedzą bohaterowie 
szwedzkich bajek. Dzieci poznają między innymi książki takich autorów jak: Martin Widmark, Sven 
Nordqvist  i  In.  Podczas  zajęć  dzieci  dowiedzą  się  również,  co  to  jest  Junibacken-  muzeum 
poświęcone postaciom szwedzkiej literatury dziecięcej, wysłuchają fragmentów szwedzkich bajek i 
wykorzystując  dowolną  technikę  plastyczną,  wykonają  ilustrację  prezentującą  ich  ulubionego 
książkowego bohatera. Najpiękniejsze prace zostaną zaprezentowane w „Kąciku Malucha”   .
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14.08.2015r. godz. 13.00-14.00 „Jak zostać piratem”. Zabawy edukacyjno-literackie dla dzieci 
od 5 do 10 lat. W piątek, Filia nr 3 wraz z Pippi Pończoszanka, zaprasza wszystkie dzieci, którym 
nie straszna piracka przygoda, na zajęcia, podczas których wykonamy piracki sprzęt (lornetki, mapy 
oraz walizkę na złote monety) i wyruszymy na wyprawę po morzach i oceanach świata, szukając 
pirackiego skarbu. Podczas zajęć dzieci wysłuchają piosenek związanych z morzem oraz muzykę z 
różnych stron świata.

 24.08. – 28.08. 2015r. „Kolory lata Ameryki Północnej”. Biblioteka Główna os. Stalowe 12 tel. 
12 644-23-52

24.08.2015 r.  godz.  12.00-15.00 „Bohaterowie Disneya”.  Wakacyjne zajęcia  dla  dzieci  6 – 10 
letnich.

25.08.2015 r. godz. 12.00-15.00 „W indiańskim wigwamie”. Wakacyjne zajęcia dla dzieci 6 – 10 
letnich.

26.08.2015 r. godz. 12.00-15.00 „Zwierzęta Ameryki Północnej”. Wakacyjne zajęcia dla dzieci 6 
– 10 letnich.

27.08.2015 r. godz. 12.00-15.00 „Ulubione sporty Amerykanów”. Wakacyjne zajęcia dla dzieci 6 
– 10 letnich.

28.08.2015 r. godz. 12.00-15.00 „Symbole Ameryki”. Wakacyjne zajęcia dla dzieci 6 – 10 letnich.


