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Plan organizacyjny zajęć pt.  
„Wakacyjne spotkania z książką i zabawą 2017”  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce oraz jej filii  
 
Przez cały czas pracy w bibliotekach oprócz księgozbioru i czasopism, dostępne są gry 
planszowe i materiały plastyczne, możliwość korzystania z komputerów z dostępem do 
Internetu ( w tym możliwość nauki języka angielskiego). 

 
Biblioteka w Raszówce 
Plan organizacyjny zajęć „Kreatywne wakacje – kolorowe abstrakcje” zakłada 4 spotkania :  
1, 2, 8 i 9 sierpnia 2017 w godzinach od 11.00 do 13.00.  
 

1.08.2017 
- „Bezpieczne dziecko” – zajęcia edukacyjne w zakresie bezpiecznego spędzania czasu 
podczas wakacji 
- „Obrazek patchworkowy” – każde dziecko tworzy swoje kwadraty, układamy wspólną 
mozaikę, opowiadamy co widzimy oczami wyobraźni, z czym się kojarzą 
 
2.08.2017 
- „Bezpieczne dziecko” – zajęcia edukacyjne w zakresie bezpiecznego spędzania czasu 
podczas wakacji, 
- „Gry i zabawy z dawnych lat” wg książki Katarzyny Piętki o tym samym tytule (np. Ojciec 
Wirgiliusz, Moja Ulijanka, Baba Jaga patrzy) – zajęcia ruchowe przed budynkiem biblioteki,  
 
8.08.2017 
- „Bezpieczne dziecko” – zajęcia edukacyjne w zakresie bezpiecznego spędzania czasu 
podczas wakacji, 
-  „Malowanie papieru pod folią” – tworzymy kolorowe papiery artystyczne, następnie 
czarnym tuszem rysujemy „obrazy” (prace indywidualne) 
  
9.08.2017 
- „Bezpieczne dziecko” – zajęcia edukacyjne w zakresie bezpiecznego spędzania czasu 
podczas wakacji, 
- „Gry i zabawy z dawnych lat” wg książki Katarzyny Piętki o tym samym tytule (np. Klasy lub 
chłopek, Kapsle, Zgadywanki)– zajęcia ruchowe przed budynkiem biblioteki  
 
W czasie wakacji biblioteka czynna: 
poniedziałki, wtorki 10.00-18.00, czwartki, piątki 8.00-16.00 
 

Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie 

Plan organizacyjny zakłada 4 spotkania : 18, 20, 25 i 27 lipca 2017 w godzinach od 11.00 do 
13.00.  
Podczas spotkań omówiony zostanie temat bezpieczeństwa podczas wakacji. 
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18.07.2017 
- zajęcia plastyczne pod hasłem: ”Co bym chciał zmienić, żeby świat był lepszy?”, 
- ciekawe zabawa w eksperymenty: tornado kolorów w mleku, bańki mydlane do podbijania. 
 
20.07.2017 
- zajęcia plastyczne: malowanie witrażyków na przezroczystej folii z wykorzystaniem wzorów 
ludowych z różnych regionów Polski. 
 
25.07.2017 
- wykonanie biżuterii z kolorowych słomek plastikowych do napojów. 
 
27.07.2017 
- pogadanka o dawnych zwyczajach ludowych. Wycieczka na łąkę, zbieranie kwiatków na 
wianki. Warsztaty wyplatania wianków, 
- zabawa w teatrzyk kukiełkowy: improwizowane dialogi teatralne z użyciem pacynek sówki i 
smoka. 
 
Biblioteka czynna: wtorki 16.00 – 19.00, czwartki 14.00-17.00 
W czasie zajęć z dziećmi 18, 20, 25, 27 lipca biblioteka będzie czynna od 10.00-13.00  
 

 

Biblioteka w Oborze 

 

Plan organizacyjny zakłada 4 spotkania: 2, 4, 9, 11 sierpnia 2017 w godz. od 11.00 do 13.00. 
Podczas spotkań omówiony zostanie temat bezpieczeństwa podczas wakacji. 
 
02.08.2017  
- rozpoczęcie zajęć – zabawy integrujące na dobry początek, 
- „Bezpieczni na wakacjach”, czyli jak unikać zagrożeń i niebezpiecznych przygód – 
omówienie zasad bezpiecznego postępowania,  
- zagadki i quizy z obszaru bezpieczeństwa, 
- fajne i zdrowe zabawy plenerowe. 
 
04.08.2017 
- Takie historie! - opowiadania z kości (gra Story Cubes), 
- wakacyjne „łamanie główek” - zabawy słowne, zręcznościowe, zagadki, krzyżówki, 
- nauka tańca integracyjnego. 
 
09.08.2017 
- Czytamy sobie w bibliotece – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem ciekawych tekstów  
z czasopisma dla dzieci „Świerszczyk”, 
- nauka tańca integracyjnego (kontynuacja), 
- ramka na fotografię z wakacji – zajęcia plastyczne. 
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11.08.2017 
- To trzeba wiedzieć ! - bajkowy quiz literacki. 
- ramka na fotografię z wakacji (kończenie pracy plastycznej). 
- fajne i zdrowe zabawy plenerowe. 
 
Biblioteka czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki 12.00-18.00, środy, piątki 9.00-15.00. 

 

Biblioteka w Miłoradzicach 

 
Plan organizacyjny zakłada 4 spotkania : 4, 5, 11 i 12 lipca 2017 w godzinach od 13.00 do 
15.00.  
 
4.07.2017 
- Bezpieczne wakacje -  „Bezpieczne wakacje” - prezentacja, pogadanka na w/w temat, 
- „W krainie bajek i baśni  - przygotowanie postaci do teatrzyku na podstawie baśni braci 
Grimm „Czerwony kapturek, głośne czytanie baśni z podziałem na role, 
- kalambury, rozwiązywanie rebusów 
 
5.07.2017 
- W krainie bajek i baśni” - c.d. - przygotowanie teatrzyku, podział ról, przedstawienie, 
- rozwiązywanie krzyżówek związanych z najbardziej znanymi baśniami 
 
11.07.2017 
- „Coś dla każdego” - wykonywanie zakładek do książek, ozdabianie balonów,  gry i zabawy 
zręcznościowe, 
 
12.07.2017  
„Na sportowo” – gry i zabawy w plenerze, pieczenie kiełbasek na ognisku. 

 

Biblioteka czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki 12.00 – 18.00, środa 9.00 – 15.00 

Biblioteka w Chróstniku 

 
Plan organizacyjny zakłada 4 spotkania: 10, 11, 17, 18 lipca w godz. od 12.00 do 14.00: 

10.07.2017 

- „Bezpieczne wakacje”- zajęcia wg scenariusza akcji bezpieczne  
wakacje.pl – pogadanka, inscenizacje, krzyżówki, 

11.07.2017 
- Pobudzam fantazję, umysł trenuję i od myślenia się nie wymiguję”- zabawy literackie  
i umysłowe: quizy, kalambury, łamigłówki, rebusy, zagadki, zabawy z chustą Klanza, 
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17.07.2017 
-„Cuda z mleka” - zajęcia wg scenariusza na podstawie książki Justyny  
Bednarek – prace z tekstem literackim, rozmowy o cudach, czym są i gdzie można  
je spotkać, czytanie książki „Cuda z mleka” na podstawie której dowiadujemy się  
jakie cuda dzieją się z mlekiem, rozmowy na temat zmniejszania się bohaterów 
i ich przygód w świecie fermentacji, 

18.07.2017 
- ciąg dalszy zajęć „Cuda z mleka” - plastyczne prace twórcze, tworzenie mlecznej  
galaktyki bakterii przy użyciu słomki, płynnej farby, ołówków, mazaków, folii  
bąbelkowej. 
 

Biblioteka w Chróstniku czynna: poniedziałki, wtorki 12.00 – 18.00, środa 9.00 – 15.00, 
sobota 7.30 – 13.30 

Biblioteka w Niemstowie 
 
Plan organizacyjny zajęć „Kreatywne wakacje – kolorowe abstrakcje” zakłada 4 spotkania: 1, 
2, 8, 9 sierpnia, od godz. 12.00 - 14.00. 
Podczas spotkań omówiony zostanie temat bezpieczeństwa podczas wakacji. 
 
1.08.2017 
- „Bezpieczne dziecko” – zajęcia edukacyjne w zakresie bezpiecznego spędzania czasu 
podczas wakacji, 
- „Obrazek patchworkowy” – każde dziecko tworzy swoje kwadraty, układamy wspólną 
mozaikę, opowiadamy co widzimy oczami wyobraźni, z czym się kojarzą 
 
2.08.2017  
- „Bezpieczne dziecko” – zajęcia edukacyjne w zakresie bezpiecznego spędzania czasu 
podczas wakacji, 
- „Gry i zabawy z dawnych lat” wg książki Katarzyny Piętki o tym samym tytule (np. Ojciec 
Wirgiliusz, Moja Ulijanka, Baba Jaga patrzy) – zajęcia ruchowe przed budynkiem biblioteki,  
 
8.08.2017 
- „Bezpieczne dziecko” – zajęcia edukacyjne w zakresie bezpiecznego spędzania czasu 
podczas wakacji, 
-  „Malowanie papieru pod folią” – tworzymy kolorowe papiery artystyczne, następnie 
czarnym tuszem rysujemy „obrazy” (prace indywidualne) 
  
9.08.2017   
- „Bezpieczne dziecko” – zajęcia edukacyjne w zakresie bezpiecznego spędzania czasu 
podczas wakacji, 
- „Gry i zabawy z dawnych lat” wg książki Katarzyny Piętki o tym samym tytule (np. Klasy lub 
chłopek, Kapsle, Zgadywanki)– zajęcia ruchowe przed budynkiem biblioteki  

Biblioteka czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki 12.00-18.00, środy, piątki 9.00-15.00 
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Biblioteka w Ksieginicach 

Zaplanowano 4 spotkania, które odbędą się 3, 4, 10, 11 lipca w godz. 15.00 – 17.00:  

 

03.07.2017  

- „Bezpieczna droga”- zajęcia według scenariusza akcji bezpiecznewakacje.pl – 

krzyżówki, pogadanka, inscenizacje, czytanie fragmentów książki B. Gawryluk „Mali 

bohaterowie” 

 
04.07.2017  

- „Po co nam zasady?”- scenariusz zajęć na podstawie książki Z. Staneckiej „Basia i 

Wolność”, w drugiej części spotkania- zabawy na świeżym powietrzu- chusta klanza, 

malowanie kredą, zabawy ruchowe 

 
10.07.2017  

- „Wesoła wioska smerfów”- wykonanie wspólnie makiety, czytanie bajek o smerfach 
 

11.07.2017 

 - ciąg dalszy zabawy w smerfnym świecie- prace plastyczne, zabawy ruchowe. 

Biblioteka czynna:  poniedziałki, wtorki, czwartki 13.00 - 18.00, środy  10.00 - 15.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 


