
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Krasocinie 

zaprasza na 

 

 

W dniach 

od 26.06.2017 do 31.08.2017 

biblioteka będzie czynna 

w godzinach: 

Poniedziałek        8.00-17.00 

Wtorek                 8.00-16.00 

Środa                   8.00-16.00 

Czwartek             8.00-16.00 

Piątek                  8.00-16.00 

 

 

 

 

 

W każdy poniedziałek zajęcia dla dzieci w 

wieku 6-11 lat. W programie: zajęcia 

literacko-plastyczne pt. ,,Eko-wakacje”- 

czytanie książek oraz wykonywanie prac 

różnymi technikami  

Daty: 3, 10, 17, 24, 31 lipca; 7, 14, 21, 28 

sierpnia 

3 VII Gry i zabawy eko-logiczne; gry 

planszowe: memory, małpki, puzzle.  

10 VII  Gniotki stress-up! (z balonów i mąki)  

17 VII  Pacynki na palce – zwierzątka z 

papieru  24 VII Strój ekologiczny - pokaz 

Mody Ekologicznej  31 VII Lepienie z 

plasteliny albo z masy solnej bohaterów 

wiersza J. Brzechwy „Na straganie” 

7 VIII Eko-ramka na zdjęcie  (tektura i 

makaron)   14 VIII Gry i zabawy logiczne; gry 

planszowe: memory, małpki, puzzle 

21 VIII Przetwory ekologiczne czyli nowe ze 

starego – zabawki ze zużytych opakowań po 

żywności   28 VIII Eko-zwierz – jeż z (tektura, 

słonecznik, dynia) 

 

 

W każdy wtorek zajęcia dla maluchów w 

wieku 1-3 lat z opiekunem. W programie: 

zabawy na dywanie, oglądanie i słuchanie 

bajeczek, kolorowanki, proste zabawy w tor 

przeszkód.  

Daty: 4, 11, 18, 25 lipca; 1, 8, 22, 29 sierpnia 

 

 

W każdą środę zajęcia plastyczno-literackie 

dla młodzieży 12-16 lat.  

5 VII - Kim oni byli?- odnajdywanie haseł na 

czas- zajęcia komputerowe, warsztaty 

animacji komputerowej 

19 VII – W zdrowym ciele zdrowy duch! - 

pogadanka o zdrowiu oraz warsztaty 

dekorowania stołu, składania serwetek 

2 VII - technika układania obrazków z 

kolorowych pasków – warsztaty quillingu.  

16 VII – eleganckie zakładki do książek  

Co druga środa – Wakacyjny globtroter – 

filmy podróżnicze     

Daty: 12, 26 lipca, 9, 23 sierpnia      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

W każdy czwartek zajęcia dla maluchów  w 

wieku 3- 5 lat.  W programie zabawy, 

kolorowanki, słuchanie bajeczek, proste 

zabawy plastyczne i wierszyki.   

Daty: 6, 13, 20, 27 lipca; 3, 10, 17, 24, 31 

sierpnia 

W piątek zajęcia dla dzieci w wieku  6-11 lat.  

Daty: 7, 21 lipca; 4, 18 sierpnia 

7 VII Drzewko Dobrej Książki – plakat 

(książki które poleciłbyś innym, rysowanie 

bohaterów-liście, odgadywanie przez 

pozostałych uczestników zabawy)  

21 VII Wesoły autoportret – konkurs na 

wykonanie najciekawszej karykatury 

4 VIII zabawy i eksperymenty dla dzieci 

18 VIII Zakręcony robot – wykonujmy 

robota na piknik Sieciaki na wakacjach 

Co drugi piątek – Smaki lata – zajęcia 

kulinarne dla dzieci.  

Daty: 14, 28 lipca, 11, 25 sierpnia.   

 

30 VIII – Sieciaki na wakacjach – piknik na 

zakończenie wakacji dla wszystkich dzieci 

biorących udział w zajęciach.     

ZAPRASZAMY   

      

Gminna Biblioteka Publiczna 

Floriańska 1 

29-105 Krasocin 

tel./fax 41 39-17-017 

email: biblioteka@krasocin.com.pl 
 

Zajęcia w bibliotece odbywać się 

będą codziennie  

w określonych, stałych godzinach: 

 
PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI 

godz. 10-11.30 - zajęcia dla dzieci  

w wieku 6-11 lat; 

WTORKI  

godz. 10.00-11.00 - zajęcia dla dzieci  

w wieku 1-3 lat; 

ŚRODY 

godz. 11.00-12.30 - zajęcia dla 

młodzieży 12-16 lat; 

CZWARTKI 

godz. 10.00-11.00 - zajęcia dla dzieci  

w wieku 3-5 lat. 

  

Codziennie czekają na dzieci i 

młodzież ciekawe książki, 

czasopisma i gry – 

 Twister, scrabble, szachy,  

memory, puzzle, gry planszowe. 
 

 

 

 

 

 

 


