
 
 
 
 
 
 

Filia biblioteczna nr 1 Mysłowice – Brzezinka, ul. Laryska 5 
W każdy wakacyjny wtorek i piątek w godz. 10.00 – 12.00  

– „Jeśli masz chęć, wakacje w bibliotece spędź” – zajęcia literacko-plastyczne: 

 „Wakacyjne łamanie głowy” - krzyżówki, quizy, rebusy, turniej gier planszowych, 

 „Balonowe potworki” - zabawa plastyczna z wykorzystaniem balonów, 

 „Papierowe cuda” - zabawa origami, 

 konkurs na najlepsze hasło zagrzewające sportowców do rywalizacji na olimpiadzie. 
 

Filia biblioteczna nr 2 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 84a 
Codziennie w lipcu i sierpniu w godz. 11.00 - 12.00 odbywać się będą otwarte zajęcia, obejmujące zabawy 

plastyczne, gry i zabawy słowne, planszówki. 
W każdą wakacyjną środę „Mega Projekt” - lapbook, bajka do teatrzyku kamishibai, podchody biblioteczne, 

turniej gier słownych Scrable, turniej planszówek, mistrz puzzli (dokładny plan sporządzany na początku 
każdego miesiąca). 

Filia biblioteczna nr 3 – Mysłowice, ul. Laryska 102 
1 lipca – Pogadanka na temat bezpiecznych wakacji. 

2 lipca – Pogadanka o życiu i twórczości Jana Brzechwy. 
8 lipca – Konkurs rysunkowy „Kolorowe lato”. 

13 lipca – Zajęcia plastyczne – wycinanki z papieru kolorowego. 
2 sierpnia – Konkurs rysunkowy „Mój pomysł na wakacje”. 

12 sierpnia – Czytanie fragmentów książek przedstawiających wakacyjne przygody bohaterów. 
 

Filia biblioteczna nr 4 – Mysłowice, ul. Wybickiego 80 
W każdy lipcowy wtorek i czwartek odbywać się będą zajęcia literacko-plastyczne 

 „Poznajemy baśnie oraz wykonujemy do nich ilustracje”: 

 5 lipca godz. 12.00 - „Kwiat paproci” – poznajemy baśnie polskie, 

 7 lipca godz. 13.00 - „O Jasiu i o łodydze fasoli” – poznajemy baśnie angielskie, 

 12 lipca godz. 12.00 - „Kowal i elfy” – poznajemy baśnie szkockie, 

 14 lipca godz. 13.00 - „Fujarka” – poznajemy baśnie rosyjskie, 

 19 lipca godz. 12.00 - „O mądrej córce chłopa” – poznajemy baśnie niemieckie, 

 21 lipca godz. 13.00 - „Alabastrowa rączka” – poznajemy baśnie czeskie, 

 26 lipca godz. 12.00 - „Kwitnąca wiśnia” – poznajemy baśnie japońskie, 

 28 lipca godz. 13.00 - „Lilia wodna” – poznajemy baśnie skandynawskie. 

Filia biblioteczna nr 5 – Mysłowice, ul. Gen. Ziętka 25 
W dniach od 24 do 28 sierpnia w godz. 13.00 – 15.00 odbywać się będą otwarte zajęcia pod wspólnym hasłem 

„Wakacyjne spotkania z wesołą gromadką misiów”, obejmujące wspólne czytanie, rysowanie i poznawanie 
przytulanek dzieci z innych krajów: 

 „Miś Padington i jego przygody”, 

 „Miś Uszatek opowiada, a dzieci rysują”, 

 „Wesołe przygody z misiami” – wspólne gry , zabawy i rebusy, 

 „Razem z misiami świat zwiedzamy”, 

 „Jestem bezpieczny w domu, w  szkole i na ulicy”– wspólna akcja o bezpieczeństwie z 
funkcjonariuszami  KMP - dokładny termin do uzgodnienia. 

Każde spotkanie będzie podsumowane prezentacją teatrzyku kamishibai 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Filia biblioteczna nr 7 – Mysłowice, ul. Oświęcimska 8 
W dniach od 27 czerwca do 15 lipca w godz. 12.00 – 14.00  

odbywać się będą zajęcia wg. harmonogramu: 
Poniedziałki i środy - „Pies najlepszym przyjacielem człowieka jest!”: 

 pogadanka na temat pielęgnacji i ras psów, 
 głośne czytanie bajek o ukochanych czworonogach  

oraz opowiadanie prawdziwych historii o naszych pupilach, 
 zajęcia plastyczne, 

 rozwiązywanie zagadek o psiej tematyce. 
Wtorki i czwartki - „Lewy, Messi i Ronaldo... czyli prawie wszystko o piłce nożnej”: 

 głośne czytanie książek o tematyce piłki nożnej, 
 zajęcia plastyczne – tworzenie plakatu promującego 

 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej we Francji 2016, portretu ulubionego piłkarza czy piłki origami, 
 quizy i zabawy sportowe. 

Piątki – „Pozdrowienia z wakacji” – konkurs plastyczny. 
 

Filia biblioteczna nr 8 – Mysłowice – Wesoła , ul. 3 Maja 28 
W każdy wakacyjny czwartek w godzinach 13.00 – 15.00 odbywać się będą otwarte zajęcia literacko – 
plastyczne pod hasłem „Wakacyjne czwartki”. W programie poznawanie historii miast i zabytków na 

historycznej mapie Polski oraz konkursy z nagrodami. 
 

Filia biblioteczna nr 9 – Mysłowice, ul. Kubicy 5 
Od poniedziałku do czwartku począwszy od 5 do 28 lipca włącznie w godzinach od 14.30 – 17.30 

 odbywać się będą zajęcia pod hasłem „Biblioteczna podróż w świat baśni z różnych stron świata”. W 
programie: 

 cykl zajęć obejmujących głośne czytanie mało popularnych baśni etnicznych, 

 „ Podróże z książką na latającym dywanie” – 
zajęcia edukacyjne mające na celu poznanie odrębnych kultur, 

 warsztaty literacko – plastyczne – wcielanie się w postaci z bajek przez dzieci oraz aranżacja Sali, 

 „W krainie baśni” - zagadki literackie, 

 wykonywanie ilustracji do przeczytanych baśni – tworzenie teatrzyku obrazkowego, 

 „W pałacu Szeherezady” - zajęcia czytelniczo – plastyczne. 

Filia biblioteczna nr 11 – Mysłowice, ul. Mikołowska 40 
W każdą wakacyjną środę w godz. 10.00-12.00 odbywać się będą zorganizowane zajęcia dla dzieci pod 

wspólnym hasłem „Wakacyjny kocyk z bajkami”. Plan zajęć: 

 „Namiot z książkami” – głośne czytanie bajek; 

 „Wiaderkowe zabawy” – zajęcia na bajkowym kocu; 

 „Tęczowe zabawy” – zajęcia z chusta animacyjną; 

 „Kolorowa wycieczka do świata bajki”– zajęcia plastyczne. 
Wakacyjny konkurs plastyczny pod hasłem „Wakacyjna wyprawa do miejsc niezwykłych”. 

 Technika i format prac dowolny. Prace prosimy składać w bibliotece do dnia 2 września br.  
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi dnia 9 września o godz. 17.00. 

 


