
Ferie zimowe w mieście – 2015r. 
 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach organizuje  

w czasie ferii zimowych zajęcia dla dzieci. Wszystkie formy pracy kulturalno – 

oświatowej prowadzone w czasie „Białej zimy” mają charakter bardzo 

różnorodny. 

 Dostosowane są dla dzieci w każdym wieku, dlatego zapraszamy 

wszystkich do zabawy z nami w czasie ferii. 

Biblioteki w czasie ferii zimowych prowadzą zajęcia biblioteczne  

od godz. 10.00 do 13.00, a czynna jest do godz. 18.00. Pragniemy nadmienić,  

że w tym okresie wszystkie dzieci pozostające w czasie ferii pod naszą opieką  

nie będą się nudziły.  

 

PIERWSZY TYDZIEŃ FERII ODBĘDZIE SIĘ  

W  BIBLIOTECE  DZIECIĘCEJ  

PRZY UL. SIENKIEWICZA 9 

DRUGI TYDZIEŃ FERII ODBĘDZIE SIĘ  

W FILII  BIBLIOTEKI NR 2 

 PRZY UL. MICKIEWICZA 1 

 

ZAJĘCIA TRWAJĄ W GODZ. 10.00 – 13.00 

 

 



PLAN FERII ZIMOWYCH 

trwających od 19 stycznia do 23 stycznia 2015r.,  

zorganizowanych przez  
Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Krapkowicach  

Filię biblioteczną dla dzieci, która mieści się  
przy ul. Sienkiewicza 9 

   19 stycznia /poniedziałek/ 

   -Dzień organizacyjny- zajęcia umysłowe, gry i zabawy logiczne oraz    

multimedialne 

Codziennie 20 minut głośnego czytania i zabaw z komputerem. 

    20 stycznia /wtorek/ 

-Z wyprawą na Grenlandię – poznajemy życie w kraju Anaruka  

Codziennie 20 minut głośnego czytania i zabaw z komputerem. 

21stycznia /środa/  

- Zimowa laurka pełna uścisków- upominki dla babci i dziadka 

Codziennie 20 minut głośnego czytania i zabaw z komputerem. 

22 stycznia /czwartek/ 

- Spotkanie z Królową Śniegu – w świecie baśni H. Ch. Andersena 

Codziennie 20 minut głośnego czytania i zabaw z komputerem. 

23 stycznia /piątek/ 

- Wielki turniej zagadek, krzyżówek i rebusów związanych z krajami, gdzie 

panują wieczne lody 

Codziennie 20 minut głośnego czytania i zabaw z komputerem      

                                           

 



PLAN FERII ZIMOWYCH 

trwających od 26 stycznia  do 30 stycznia 2015r., 

zorganizowanych przez 

Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Krapkowicach 

Filię Nr. 2, która mieści się przy ul. Mickiewicza 1 

ZAJĘCIA TRWAJĄ W GODZ. 10.00 – 13.00                       

26 stycznia /poniedziałek/ 

PODRÓŻ PO CUDOWNEJ KRAINIE J. TUWIMA 

- Gry edukacyjne, 

- Zagadki i konkursy, 

 - Zajęcia plastyczno  – techniczne, 

- Dokąd zawiezie nas lokomotywa ? – zabawy z wierszami J. Tuwima. 

Wszystkie zajęcia związane są z tematem dnia. 

Codziennie 20 minut głośnego czytania. 

27 stycznia /wtorek/ 

WITAJCIE W NASZEJ BAJCE – J. BRZECHWA 

- Gry edukacyjne, 

- Zagadki i konkursy, 

- Zajęcia plastyczno  – techniczne, 

- Podróż do świata bajek i wierszy J. BRZECHWY. 

Wszystkie zajęcia związane są z tematem dnia. 

Codziennie 20 minut głośnego czytania. 

 

 

 



28 stycznia /środa/ 

SPOTKANIE Z KSIĘŻNICZKĄ  

- Gry edukacyjne, 

- Zagadki i konkursy, 

- Zajęcia plastyczno  – techniczne, 

- Czarnoksiężnik kontra księżniczka – czyli jak odczarować bohaterkę. 

Wszystkie zajęcia związane są z tematem dnia. 

Codziennie 20 minut głośnego czytania. 

29 stycznia /czwartek/ 

PORANEK Z ANDERSENEM 

- Gry edukacyjne, 

- Zagadki i konkursy, 

 - Zajęcia plastyczno  – techniczne, 

- Zaczarowany świat H.CH. Andersena. 

Wszystkie zajęcia związane są z tematem dnia. 

Codziennie 20 minut głośnego czytania. 

30 stycznia  /piątek/ 

WIELKI BAL KARNAWAŁOWY  

W czasie całego tygodnia ferii podczas zajęć plastycznych będą wykonywane 

maski i girlandy karnawałowe. 

Przedstawiony program może ulec zmianie.  

Tak naprawdę wszystko zależy od dzieci  

biorących udział w zajęciach bibliotecznych. 

 

 

 



ZAPRASZAMY! 

P.S. Apelujemy do wszystkich rodziców, których pociechy nie 

wyjeżdżają poza miasto, aby czas wolny spędzały w bibliotece.  

A my ze swojej strony gwarantujemy dobrą zabawę i opiekę.  

 

Dyrektor   

Miejskiej i Gminnej  

Biblioteki Publicznej  

w Krapkowicach 


