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 szereg imprez bibliotecznych, obejmujących głośne czytanie, zajęcia
czytelnicze i plastyczne oraz zabawy muzyczno-ruchowe. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy
młodzi czytelnicy oprócz zajęć zorganizowanych, będą mogli korzystać również z gier stolikowych
oraz internetowych. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie na terenie poszczególnych placówek
bibliotecznych, a nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będą bibliotekarze prowadzący zajęcia.

Biblioteka Centralna – ul. Strumieńskiego 4
W dniach 25 – 29 czerwca codziennie w godzinach 11.00 - 13.00 - „Lato wielu kultur”- spotkania z
kulturami różnych regionów świata - zajęcia edukacyjno - plastyczne dla dzieci.
W dniach 20 – 24 sierpnia codziennie w godzinach 11.00 - 13.00 - „Zwierzątkowo i kolorowo czyli w
bibliotece o zwierzętach ”- zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci.
Filia biblioteczna nr 1 Mysłowice – Brzezinka, ul. Laryska 5
W każdy lipcowy poniedziałek w godzinach 11.00 – 13.00 - „Poznajemy legendy polskie” – otwarte
zajęcia czytelnicze, dotyczące legend o znanych miejscach w Polsce. Na zakończenie wakacji
czytelnicy będą rozwiązywać zagadki dotyczące omawianych miejsc.
Wystawa książek dotyczących miejsc związanych ze znanymi legendami
W sierpniowe wtorki i piątki w godzinach 11.00 – 12.00 - Turnieje gier stolikowych oraz zabawy
plastyczne - rysowanie, kolorowanie, wyklejanie.

Filia biblioteczna nr 2 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 84a
Codziennie w godzinach 11.00 – 12.00 odbywać się będą otwarte zajęcia literacko-plastyczne:
 „Przygody Koziołka Matołka” – zajęcia literackie i plastyczne zorganizowane z okazji 65.
rocznicy śmierci Kornela Makuszyńskiego – tworzenie portretu Koziołka oraz nowej przygody,
 „Wspieramy recykling. Robimy coś z niczego” – warsztaty plastyczne, w czasie których
wykorzystywane będą rzeczy z pozoru już bezużyteczne,
 obchody 80. rocznicy urodzin Doroty Terakowskiej, połączone z Balem Aniołów,
 konkurs głośnego czytania wierszy Juliana Tuwima, zorganizowane z okazji 65. rocznicy
śmierci oraz tworzenie zilustrowanej wersji wiersza wybranego przez dzieci,
 „Bawimy się słowami” - zabawy ze słowem i literami,
 quizy oraz turnieje gier planszowych i karcianych,
 podchody biblioteczne na terenie biblioteki oraz boiska szkolnego.

Filia biblioteczna nr 4 – Mysłowice, ul. Wybickiego 80
„Wtorkowe spotkania z Cwaniaczkiem" – wakacyjne zajęcia czytelnicze w oparciu o serię przygód
bohatera książek J. Kinney’a:
 3 lipca o godz. 11.00 – „Dziennik Cwaniaczka” - czytanie fragmentów oraz wykonywanie do
nich ilustracji,
 10 lipca o godz. 11.00 - „Dziennik Cwaniaczka. Przykra Prawda” - czytanie fragmentów oraz
rozwiązywanie krzyżówki dotyczącej znajomości treści,
 17 lipca o godz. 11.00 - „Dziennik Cwaniaczka. Zezowate szczęście” - czytanie fragmentów
oraz wykonywanie do nich ilustracji,
 24 lipca o godz. 11.00 – „Dziennik Cwaniaczka. Ryzyk-Fizyk” - czytanie fragmentów oraz
rozwiązywanie zagadek dotyczących znajomości treści.

Filia biblioteczna nr 5 – Mysłowice, ul. Gen. Ziętka 25
W lipcowe wtorki i czwartki w godzinach 12.00 -13.00 odbywać się będą zajęcia czytelnicze z
wykorzystaniem teatrzyku kamishibai wg. harmonogramu:
 26 czerwca - „Bajka o nowym domu małego rysia Rudka”,
 28 czerwca - „Szukając Marudka”,
 3 lipca - „Po drugiej stronie gór”,
 5 lipca - „Kotka Milusia”,
 10 lipca - „Szkoła Czi - Tam”,
 12 lipca - „Rower Walentynki”,
 17 lipca - „Trzeba będzie ...”,
 19 lipca - „Bezpieczni , bo oczytani” - spotkanie edukacyjne o bezpieczeństwie w czasie
wakacji,
 24 lipca - „Legenda o Skarbniku”,
 26 lipca - „Kolorowanki, zgadywanki i inne różności” - zajęcia plastyczne,
 31 lipca - „Mój przyjaciel Kemushi”.
Podsumowaniem zajęć będzie wykonanie mini komiksów, związanych z tematem zajęć, które
zostaną wystawione w „Galerii Dzieciaka”.
Filia biblioteczna nr 7 – Mysłowice, ul. Oświęcimska 8
W okresie wakacji w godzinach otwarcia placówki biblioteka zaprasza dzieci na otwarte zajęcia
plastyczne i czytelnicze z wykorzystaniem zbiorów bibliotecznych, gier planszowych i krzyżówek.

Filia biblioteczna nr 8 – Mysłowice – Wesoła , ul. 3 Maja 28
W lipcowe wtorki w godzinach 13.00 – 15.00 odbywać się będą spotkania z cyklu „Zagadki
przyrodnicze”, obejmujące:
 poznawanie zdumiewających faktów przyrodniczych, np. zagadki o lądach i wodach, zagadki o
drzewach, o nietoperzach czyli czy nietoperze budują gniazda, ile nóg ma motyl, czy komar
słyszy i wiele innych,
 zajęcia plastyczne z wykorzystaniem plasteliny, kredek i papieru kolorowego – tworzenie
makiety zwierząt.

Filia biblioteczna nr 9 – Mysłowice, ul. Kubicy 5
Od poniedziałku do czwartku w dniach 2-27 lipca w godzinach otwarcia placówki odbywać się będą
zajęcia pod wspólnym hasłem „Tajemnice zamków polskich”. W programie:
 „Poznajemy najpiękniejsze zamki polskie” - zajęcia edukacyjno-integracyjne,
 „Zjawy i duchy zamków polskich” - czytanie legend i podań związanych z historią zamków,
 „Turniej rycerski” - zajęcia rozrywkowo – ruchowe,
 „Portret damy” - konkurs plastyczny,
 „Najwspanialsza warownia” - wykonywanie makiety zamku,
 „Historia zamków polskich” - test sprawdzający wiedzę o zamkach ziem polskich,
 „Dworska uczta” - zabawa na zakończenie cyklu zajęć wakacyjnych.
Filia biblioteczna nr 11 – Mysłowice, ul. Mikołowska 40
W każdy wakacyjny wtorek w godzinach 11.00 - 13.00 odbywać się będą zorganizowane zajęcia dla
dzieci pod hasłem „Wakacyjna wyprawa do Krainy Legend i Baśni”. W programie:
 głośne czytanie wybranej legendy lub baśni,
 praca z tekstem,
 zabawy literackie,
 animacje plastyczne i teatralne,
 tworzenie mapy polskich legend.
W pozostałe dni w godzinach otwarcia biblioteki zapraszamy dzieci do uczestnictwa w zabawach
stolikowych, a najmłodszych do zabawy w Bajkowym Zakątku.
Czytelników zapraszamy do bibliotecznego kiermaszu pod hasłem „Książka na leżaku – zakładka w
kapeluszu” oraz do uczestnictwa w wakacyjnym konkursie fotograficznym pod hasłem „Z książką w
podróży”.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie osobistych zdjęć z książką podczas wakacyjnych
wyjazdów. Fotografie w formacie 15x21 wraz z dołączoną metryczką (nazwisko, imię, wiek) prosimy
dostarczyć osobiście lub przesłać do biblioteki na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 11
ul. Mikołowska 40
41-400 Mysłowice
z dopiskiem „Konkurs – Z książką w podróży”
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi dnia 14 września o godz.17.00.
„Nowoczesna technika tworzenia obrazów czyli malowanie poprzez wylewanie” - warsztaty
prowadzone przez Karinę Idzińską - lipiec, sierpień - data do uzgodnienia.
„Lato z książką” - wystawa atrakcyjnej lektury dla każdego.

