Akcja „Lato w mieście” organizowana przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Mysłowicach

W okresie wakacji szkolnych Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach przygotowała
dla dzieci pozostających w mieście głośne czytanie, zajęcia czytelnicze i plastyczne oraz
zabawy muzyczno-ruchowe. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie na terenie poszczególnych
placówek bibliotecznych, a nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będą bibliotekarze
prowadzący zajęcia. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zajęcia odbywać będą się w
ograniczonej liczbowo grupie dzieci, w zależności od warunków lokalowych poszczególnych
filii bibliotecznych. Wskazane są telefoniczne zapisy dzieci na zajęcia do dnia 26 czerwca.
Podczas zajęć dzieci obowiązuje zakrycie nosa i ust (maseczką, chustką itp.), dezynfekcja rąk
oraz dystans społeczny.
Biblioteka Centralna – ul. Strumieńskiego 4, tel. 323160981
W dniach 6-10 lipca w godzinach 11.00-12.00 - „Zamaskowane czytanie”- głośne czytanie
dziecięcej literatury detektywistycznej i kryminalno- przygodowej, zagadki i kalambury.
Filia biblioteczna nr 1 Mysłowice – Brzezinka, ul. Laryska 5, tel. 322222769
W każdy sierpniowy wtorek w godzinach 11.00-12.00 biblioteka zaprasza na zajęcia otwarte
według harmonogramu:
 4 sierpnia - Klub gier - gry planszowe
 11 sierpnia - Dzień zagadek - kalambury, krzyżówki, rebusy,
 18 sierpnia - Zabawy plastyczne - malowanie farbami na podobraziu,
 25 sierpnia - Pokoloruj swój świat - kolorowanie kredkami.
Filia biblioteczna nr 2 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 84a, tel. 510025984
„Lato w Bibliotece” - zajęcia otwarte dla dzieci odbywać się będą o godz. 11.00 według planu:
 29 czerwca – 10 lipca – Zabawy integracyjne: gry karciane i planszowe, wspólne układanie
puzzli, Domino Day,
 13 – 17 lipca – I Ty możesz zostać artystą – zajęcia plastyczne,
 20 – 24 lipca – Sport to zdrowie – zabawy ruchowe,
 10 – 14 sierpnia – Tydzień Jana Brzechwy – zabawy tematyczne, zagadki, ciekawostki,
kalambury, zajęcia plastyczne.

Filia biblioteczna nr 7 – Mysłowice, ul. Oświęcimska 8, tel. 322226510
W okresie wakacji w dniach 17-31 sierpnia w godzinach 11.00 – 13.00 biblioteka zaprasza dzieci na
otwarte zajęcia plastyczne i czytelnicze „Komiks – źródło humoru i przygody”. W programie:
 prezentacja zbiorów komiksowych,
 głośne czytanie komiksów,
 historia powstawania komiksu oraz zasady jego tworzenia,
 tworzenie historii komiksowej opartej na własnym pomyśle,
 rysowanie scenek według własnego scenariusza,
 wykonanie okładki komiksu.
Filia biblioteczna nr 9 – Mysłowice, ul. Kubicy 5, tel. 322250701
Biblioteka zaprasza na otwarte zajęcia literacko-plastyczne, które odbywać się będą w godz. 11.0014.00 według harmonogramu:
1. Pierwszy tydzień wakacji pod hasłem „Bajka dobra na wszystko”:
 6 lipca - Zajęcia czytelnicze, podczas których czytane będą bajki i opowiadania pomagające w
poznaniu swoich uczuć, zrozumieniu emocji, a także w radzeniu sobie z problemami,
 7 lipca - „Czytanie na trawie” - gry i zabawy z książką na świeżym powietrzu.,
 8 lipca - „Ulubione książki z dzieciństwa” – quiz,
 9 lipca - „Poezja w obrazach” - warsztaty plastyczne.
2. Drugi tydzień wakacji pod hasłem „Poznajemy uroki Prowansji”:
 13 lipca - Zajęcia edukacyjne – poznawanie krajobrazów i najpiękniejszych zabytków
Prowansji,
 14 lipca - „Firoseta i czary” - czytanie bajek prowansalskich autorstwa Natalii Gałczyńskiej,
 15 lipca - „W kolorze ochry i lawendy” - konkurs plastyczny na najpiękniejszy pejzaż,
 16 lipca - „Aromaty, smaki i zapachy”- poznawanie specjałów kuchni prowansalskiej –
pogadanka i wspólna zabawa.
Filia biblioteczna nr 11 – Mysłowice, ul. Mikołowska 40, tel. 322234967
W wakacyjne środy 1, 8, 15, 22 lipca oraz 5, 12, 19, 26 sierpnia w godz. 10.00-11.00 – „Wakacyjne
spotkania z bohaterami legend polskich – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. W programie:
 Strefa czytelnika - głośne czytanie legend polskich, omówienie tła historycznego legendy,
analiza postępowania bohaterów – pytania i odpowiedzi;
 Strefa plastyka - tworzenie ilustracji za pomocą różnych technik plastycznych;
 Strefa rozrywki – odgadywanie zagadek, rozwiązywanie łamigłówek, śpiewanie piosenek.

