
BAŚNIOWE WAKACJE W BIBLIOTECE 

Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym 

29 CZERWCA – 29 LIPCA 

(wtorki, środy i czwartki) 

11:00 – 13:00 

 
TYDZIEŃ I  

29.06 (wtorek) „Baśniowa klasyka – opowieści Braci Grimm” 

 „O rybaku i jego żonie” - Spotkanie literackie dla dzieci z elementami plastyki. Celem zajęć 

jest popularyzacja literatury dziecięcej, a także zapoznanie uczestników z różnymi technikami 

plastycznymi. 

 

30.06 (środa) „Magia czy nauka? Przekonaj się sam!” 

 „Woda” - Zabawy badawcze dla małych odkrywców, uwielbiających eksperymenty.               

W przeprowadzeniu doświadczeń pomoże nam książka „Latający kapelusz i inne szalone 

eksperymenty” A. Davini. 

 

01.07 (czwartek) „Bajeczna zabawa” 

Gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Zabawa z chustą Klanzy, gry planszowe, 

quizy, konkursy, zabawy zręcznościowe, malowanie kredą itp. 

 

TYDZIEŃ II 

06.07 (wtorek) „Baśniowa klasyka – opowieści Braci Grimm”  

„Roszpunka” - Spotkanie literackie dla dzieci z elementami plastyki. Celem zajęć jest 

popularyzacja literatury dziecięcej, a także zapoznanie uczestników z różnymi technikami 

plastycznymi. 

 

07.07 (środa) „Magia czy nauka? Przekonaj się sam!”  

„Powietrze” - Zabawy badawcze dla małych odkrywców, uwielbiających eksperymenty.    

W przeprowadzeniu doświadczeń pomoże nam książka „Latający kapelusz i inne szalone 

eksperymenty” A. Davini. 

 

08.07 (czwartek) „Bajeczna zabawa” 

Gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Zabawa z chustą Klanzy, gry planszowe, 

quizy, konkursy, zabawy zręcznościowe, malowanie kredą itp. 

 

TYDZIEŃ III 

13.07 (wtorek) „Baśniowa klasyka – opowieści Braci Grimm” 



„Bajka o złotym ptaku” - Spotkanie literackie dla dzieci z elementami plastyki. Celem zajęć 

jest popularyzacja literatury dziecięcej, a także zapoznanie uczestników z różnymi technikami 

plastycznymi. 

 

14.07 (środa) „Magia czy nauka? Przekonaj się sam!” 

„Ruch” - Zabawy badawcze dla małych odkrywców, uwielbiających eksperymenty.                  

W przeprowadzeniu doświadczeń pomoże nam książka „Latający kapelusz i inne szalone 

eksperymenty” A. Davini. 

 

15.07 (czwartek) „Bajeczna zabawa” 

Gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Zabawa z chustą Klanzy, gry planszowe, 

quizy, konkursy, zabawy zręcznościowe, malowanie kredą itp. 

 

TYDZIEŃ IV 

20.07 (wtorek) „Baśniowa klasyka – opowieści Braci Grimm” 

„Stoliczku nakryj się” - Spotkanie literackie dla dzieci z elementami plastyki. Celem zajęć jest 

popularyzacja literatury dziecięcej, a także zapoznanie uczestników z różnymi technikami 

plastycznymi. 

 

21.07 (środa) „Magia czy nauka? Przekonaj się sam!” 

„Oczy i uszy” - Zabawy badawcze dla małych odkrywców, uwielbiających eksperymenty.        

W przeprowadzeniu doświadczeń pomoże nam książka „Latający kapelusz i inne szalone 

eksperymenty” A. Davini. 

 

22.07 (czwartek) „Bajeczna zabawa” 

Gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Zabawa z chustą Klanzy, gry planszowe, 

quizy, konkursy, zabawy zręcznościowe, malowanie kredą itp. 

 

TYDZIEŃ V 

27.07 (wtorek) „Baśniowa klasyka – opowieści Braci Grimm” 

„Królowa pszczół” - Spotkanie literackie dla dzieci z elementami plastyki. Celem zajęć jest 

popularyzacja literatury dziecięcej, a także zapoznanie uczestników z różnymi technikami 

plastycznymi. 

 

28.07 (środa) „Magia czy nauka? Przekonaj się sam!” 

„Reakcje chemiczne” - Zabawy badawcze dla małych odkrywców, uwielbiających 

eksperymenty.  

W przeprowadzeniu doświadczeń pomoże nam książka „Latający kapelusz i inne szalone 

eksperymenty” A. Davini. 

 



29.07 (czwartek) „Bajeczna zabawa” 

Gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Zabawa z chustą Klanzy, gry planszowe, 

quizy, konkursy, zabawy zręcznościowe, malowanie kredą itp. 

 


