WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GDAŃSKU
Adresy i numery tel. kontaktowe poszczególnych filii dostępne pod
adresem www.wbpg.org.pl

•

Biblioteka Manhattan

Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat do wspólnej zimowej zabawy, czeka na Was mnóstwo
atrakcji: m.in.: planszówki, łamigłówki, teatr kamishibai, gry i zabawy plastyczne. Zajęcia
będą odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.30 – 12.00
•

Biblioteka dla Dzieci (Biblioteka Główna 1 p.)

Cykl zajęć edukacyjno-twórczych dla dzieci "W krainie przyjaznej książki".
Termin zajęć 16-20.01.2017 r. godz.13.00
•

Filia nr 14

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (w tym: kartki op-art., kartki decoupage, filcowe
broszki, orgiami, itp.), na które zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku (od 16
stycznia do 27 stycznia 2017 r.)o godz. 12.00.
Zajęcia z gier planszowych we wtorki (17.01.17 r. i 24.01.17 r.) o godz. 16.00
•

Filii nr 57

Zajęcia dla dzieci, które ferie spędzają w domu. Każdego dnia będziemy przeganiać zimowe
smutki grając w gry planszowe, organizując konkursy, zabawy czy mini warsztaty plastyczne:
 GRAMY ! mini turnieje popularnych gier planszowych, tj. REMIK, MONPOLY,
COCO CRAZY, a także zapoznanie dzieci z „oldschoolowymi” grami – bierki,
pchełki, chińczyk.
 „W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH…”- integrujące warsztaty ruchowe,
rozwijające także kreatywność, spostrzegawczość , podczas których dzieci
uczestniczą

w

zabawach

takich

jak:

KACZKA-GĘŚ,

KRZESEŁKA,

KALAMBURY, czy biorą udział w mini zawodach w rzucaniu woreczkami do
celu. Podczas warsztatów młodzi uczestnicy mają okazję poznać takie
zabawy jak: „MURARZ” ,”DYRYGENT”, ”KODY”, ”SIMON MÓWI”, „BABA
JAGA PATRZY ”, WĘZEŁ GORDYJSKI”. Uczestnicząc w grach ćwiczą swoją
spostrzegawczość, zwinność, szybkość czy poczucie równowagi.
 „ZRELAKSUJ SIĘ” – zajęcia, w trakcie którego dzieci mają czas na twórczy
odpoczynek podczas ozdabiania kolorowanek antystresowych, tworzenia
własnych rysunków, a także na głośne czytanie książek czy układanie puzzli.

•

Filia nr 11
 16 oraz 23.01 - czytanie dla najmłodszych (3-5 lat)
 19 oraz 26.01 - zajęcia dla dzieci starszych [6-10 lat)

•

Biblioteka Kokoszki

Zapraszamy na zajęcia, które będą odbywały się 1 lub 2 razy w ciągu dnia, w zależności od
zapotrzebowania (godzina jeszcze do ustalenia).
Zajęcia będą miały charakter otwarty - zapraszamy grupy świetlicowe, ale każdy chętny również spoza szkoły - będzie mógł się przyłączyć.
 wtorki - gry planszowe
 środy - pokazy druku 3D
 czwartki - zajęcia plastyczno-literackie
 poniedziałki i piątki - udostępniamy miejsce w bibliotece grupom świetlicowym,
które mają swój pomysł na zajęcia, ale potrzebują przestrzeni do ich realizacji.

•

Filia nr 43

Ze względu na małą powierzchnię filii – nie przewiduje się zajęć zbiorowych.
Proponujemy chętnym dzieciom następujące formy spędzenia czasu:
 warsztaty indywidualne z nauki interpretacji poezji (termin do uzgadniania);
 dostęp do Internetu – w godzinach otwarcia filii;
 możliwość gry w scrable oraz innych gier planszowych – w godzinach 12 –
14;
 udostępnienie materiałów plastycznych (farby, kredki, blok techniczny, itp.);
 słuchanie czytanych tekstów – możliwość tworzenia dalszych losów
bohaterów.

•

Filia nr 26
 17.01.2017- godz:11:00-Bawimy się orgiami -składanie i zabawa papierem-dla
dzieci od 7 lat
 18.01.2017-godz:11:00-Bawimy się orgiami -składanie i zabawa papierem-dla
dzieci od 7 lat

 19.01.2017-godz:17:00-Baśniowa podróż po Europie-głośne czytanie,
zagadki, praca plastyczna-dla dzieci od 7 lat

•

Biblioteka pod Kotem i Myszą

Dla dzieci od 7 roku życia przygotowaliśmy codzienne spotkania z głośnym czytaniem i
zabawami plastycznymi (2 razy w tygodniu), grami planszowymi (2 razy w tygodniu) i
zabawami retro (1 raz w tygodniu – bajki z projektora „Ania” i gry typu „państwa-miasta”,
okręty
itp.).
Zajęcia odbywać się będą przez całe ferie, od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-13:30.
Z młodzieżą od 13 roku życia chcemy spotykać się raz w tygodniu, popołudniami. W planie –
gry planszowe i gry retro („państwa-miasta”, okręty, kropki). Spotkania odbędą się w sumie
dwa razy, w określony dzień tygodnia w godz. 16:00-18:30.
•

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

W czasie ferii zimowych Ośrodek proponuje otwarte zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w
godzinach 9.00-11.00 we wtorki i czwartki pod hasłem „Narnia Express”.
W programie zajęć słuchanie fragmentów książki „Opowieści z Narnii”, zagadki, konkursy i
prace plastyczne związane z książkami C.S. Lewisa.
•

Filia nr 50
 16.01 (poniedziałek) godz.17.00 - Dogoterapia dla dzieci
 17.01 (wtorek) godz. 17.00 – Bajeczki -Czytaneczki – zajęcia literackoartystyczne dla dzieci
 18.01 (środa) godz. 12.00 – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
 19.01 (czwartek) godz. 12.00 – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
 20.01 (piątek) 17.00 - Koło szachowe dla młodzieży i dorosłych
 23.01 (poniedziałek) godz.17.00 - Dogoterapia dla dzieci
 24.01 (wtorek) godz. 17.00 – „Papierowe inspiracje” - zajęcia artystyczne dla
starszych dzieci
 25.01 (środa) godz. 12.00 – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
 26.01 (czwartek) godz. 12.00 – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
 27.01 (piątek) 17.00 - Koło szachowe dla młodzieży i dorosłych

•

Filia nr 44

W czwartki (19 i 26 stycznia) o godz. 13.00 zapraszamy dzieci na zajęcia plastycznoliterackie "Ferie książką malowane"- zimowe spotkania z plastyką w bibliotece.

•

Filia nr 6
 16 stycznia - BITWA NA SŁOWA –Kalambury, rozwiązywanie rebusów,
krzyżówek i zagadek.
 19 stycznia - ORIGAMI, KUSUDAMA, KIMEKOMI – Zajęcia artystyczne dla
dzieci.
 25 i 26 stycznia – POZNAJ NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ – Zajęcia twórcze z
wykorzystaniem tabletów.
 27 stycznia - BIURO DETEKTYWISTYCZNE – Zajęcia w oparciu o książki
detektywistyczne dla dzieci.

•

Filia nr 33

W pierwszym tygodniu ferii (16-20 stycznia), w godzinach popołudniowych (godz. 15.00)
zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na warsztaty plastyczne
"Wariacje z papierem" .

•

Filia nr 48

Spotkanie autorskie dla dzieci uczęszczających na zajęcia feryjne do Domu Kultury „Wyspa
Skarbów” w Sobieszowie.
•

Filia nr 16

Podczas ferii zapraszamy dzieci do kącika „Kubusia Puchatka”, z dostępem do gier
planszowych, materiałów plastycznych, zabawek oraz tablicy do pisania, z których dzieci
mogą korzystać codziennie bez ograniczeń w godzinach pracy biblioteki, pod opieką
bibliotekarza.
 w dniach 18.01 i 25.01 zapraszamy na„ Relaks na dywanie”, czyli
słuchanie bajek czytanych przez Piotra Fronczewskiego – „Królowa
śniegu” i „Złota rybka”.
 26.01 – zajęcia kulinarne dla dzieci – dekorowanie świątecznych
ciasteczek

