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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU AKCJI
„KSIĄŻKA NA WAKACJACH”
PLAN ZAJĘĆ DLA DZIECI W CZASIE WAKACJI
w placówkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
(25 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.)

25 czerwca- 31 sierpnia
Biblioteka
Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

Godziny

Zajęcia

godziny
otwarcia
biblioteki

Narysuj mi wiersz – ilustracja do wybranego wiersza
Michała Rusinka – wystawa pokonkursowa.

25 czerwca - 30 sierpnia
Biblioteka
Filia nr 7
ul. Osmeckiego 51

tel.: (017) 8669-491
filia-7@wimbp.rzeszow.pl

Godziny

Zajęcia

godziny
otwarcia
biblioteki

Konkurs Czytelniczy Czytelnik Lata dla młodszych
czytelników w wieku 6-12 lat. Rozstrzygnięcie: 31 sierpnia
2018 r. o godz. 13.00.

9 lipca - 23 sierpnia
Biblioteka
Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

Godziny

Zajęcia

godziny
otwarcia
biblioteki

Najaktywniejszy Czytelnika Lata – konkurs dla miłośników
książek w wieku 7-15 lat.

26 czerwca
Biblioteka
Filia nr 2
ul. Fredry 5
tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15
tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

Godziny

Zajęcia

10.00-12.00

Dla każdego coś miłego – kalambury, rebusy i zagadki
literackie.

10.30-11.30

Lato, słońce i ja – zabawy literackie i edukacyjne.

1

1
28 czerwca
Biblioteka
Filia nr 2
ul. Fredry 5
tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15
tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

Godziny

Zajęcia

10.00-12.00

Podróże małe i duże – wyprawa przez kontynenty, czyli jak
radzić sobie w różnych miejscach – zajęcia edukacyjne.

10.30-11.30

Wakacyjne planszogranie – gry towarzyskie, logiczne,
przygodowe, układanie bajkowych puzzli.

2 lipca
Biblioteka
Filia nr 17
ul. Paderewskiego 154
tel.: (017) 8669-484
filia-17@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 20
ul. Solarza 9a

tel.: (017) 8669-486
filia-20@wimbp.rzeszow.pl

Godziny

Zajęcia

9.00-10.00

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i
kolegów do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w
ramach projektu MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

9.00-10.30

Letnie podróże małe i duże - quizy, zagadki, wakacyjne
kalambury na początek wakacji.

3 lipca
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

10.15-11.15

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i
kolegów do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w
ramach projektu MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

10.00-12.00

Sportowy przekładaniec – sprawnościowy tor przeszkód.

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15

10.30-11.30

Na tropie Elmera – zajęcia literackie i animacyjne
w plenerze.

Filia nr 5
ul. Budziwojska 194

13.00-15.00

Podróż
za
jeden
uśmiech
–
przystanek:
Baranów Sandomierski - Wawel na Podkarpaciu – zajęcia
edukacyjne.

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.30

Wycieczka dobra rzecz – zespołowa gra planszowa
w bibliotece, przedstawiająca turystyczne i przyrodnicze
zakątki Podkarpacia.

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

10.00-11.30

Kiermasz rozmaitości - gry i zabawy stolikowe dla dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Filia nr 1
ul. Bohaterów 1
tel.: (017) 8669-459
filia-1@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 2
ul. Fredry 5
tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-467
filia-5@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-475·

2

1
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

Punkt Filii nr 9
ul. Dąbrowskiego 79a
tel.: (17) 8669-496
punkt-filia9@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1
tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 15
ul. Lwowska 60
tel.: (17) 8669-481
filia-15@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 17
ul. Paderewskiego 154
tel.: (017) 8669-484
filia-17@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 18
ul. Ćwiklińskiej 2
tel.: (017) 8669-485
filia-18@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 20
ul. Solarza 9a

tel.: (017) 8669-486
filia-20@wimbp.rzeszow.pl

10.00-12.00

Bezpieczne wakacje – konkurs plastyczny.

11.00-12.00

Razem śmielej i weselej – zajęcia integracyjne.

10.00-11.00

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki
i kolegów do jej przeczytania; organizowany na Oddziale
Pediatrii. Zajęcia organizowane w ramach projektu MKiDN
„W związku z literaturą. Inspiracje”.

9.00-10.00

Spotkanie z bajkami – zajęcia czytelnicze.

11.00-13.00

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i
kolegów do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w
ramach projektu MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

9.00-10.30

Czytanie na trawie - zajęcia w plenerze z książką.

4 lipca
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6

11.00-12.00

Zabawny dzień w bibliotece – zabawy integracyjne, słowne,
kalambury.

Filia nr 5
ul. Budziwojska 194

13.00-15.00

Podróż
za
jeden
uśmiech
–
Zamek w Dubiecku – zajęcia edukacyjne.

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

10.00-11.30

Daj susa do rebusa - wakacyjne łamanie głowy dla dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym.

9.00-10.30

Wyprawa po skarb - wielkoformatowa gra planszowa.

tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-467
filia-5@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-475·
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 20
ul. Solarza 9a

tel.: (017) 8669-486
filia-20@wimbp.rzeszow.pl
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przystanek:

1
5 lipca
Biblioteka

Godziny

Filia nr 2
ul. Fredry 5

10.00-12.00

Góry, morze i las zapraszają nas – zajęcia edukacyjne.

Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6

11.00-12.00

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki
i kolegów do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w
ramach projektu MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15

10.30-11.30

Żabawa – zajęcia edukacyjne i zabawy literackie ze świata
płazów.

Filia nr 5
ul. Budziwojska 194

13.00-15.00

Podróż
za
jeden
uśmiech
Dwór w Żarnowcu – zajęcia edukacyjne.

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.00

Wakacyjne spotkania z książką – projekt MKiDN „Książka w
roli
głównej”;
impreza
czytelnicza
w przestrzeni publicznej z udziałem aktorki z Teatru Maska
w Rzeszowie. Spotkanie odbędzie na Osiedlu Nowe Miasto
przy ul. Popiełuszki.

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

10.00-11.30

Zabawy z Klanzą - zabawy w plenerze dla dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym.

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1

11.00-12.00

Kolorowo na sportowo - zabawy z chustą Klanzy.

10.00-11.00

Kolorowe lato i wakacje – zajęcia plastyczne dla dzieci.

9.00-10.30

Morskie opowieści dziwnej treści – zajęcia literackoplastyczne, w oparciu o literaturę marynistyczną.

tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-467
filia-5@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-475
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 11
ul. Dębicka 170
tel.: (017) 8669-479
filia-11@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 20
ul. Solarza 9a

tel.: (017) 8669-486
filia-20@wimbp.rzeszow.pl

Zajęcia

–

przystanek:

6 lipca
Biblioteka
Filia nr 5
ul. Budziwojska 194
tel.: (017) 8669-467
filia-5@wimbp.rzeszow.pl

Godziny
13.00-15.00

Zajęcia
Zareklamuj książkę! - konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

4

1
Punkt Filii nr 9
ul. Dąbrowskiego 79a
tel.: (17) 8669-496
punkt-filia9@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 20
ul. Solarza 9a

tel.: (017) 8669-486
filia-20@wimbp.rzeszow.pl

10.00-12.00

Rusz głową w bibliotece – kalambury, zagadki, rebusy,
krzyżówki.

9.00-10.30

Letnie planszówki dla mądrej główki - rozgrywki gier
planszowych.

9 lipca
Biblioteka

Godziny

Filia nr 17
ul. Paderewskiego 154

9.00-10.00

Sfilmowane bajki – zajęcia czytelnicze.

9.00-10.30

Z ekologią w plecaku na wakacyjnym biwaku – jak dbać
o przyrodę na wakacjach.

tel.: (017) 8669-484
filia-17@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 20
ul. Solarza 9a

tel.: (017) 8669-486
filia-20@wimbp.rzeszow.pl

Zajęcia

10 lipca
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

10.15-11.15

Dzień z Martynką – zajęcia literacko-plastyczne, głośne
czytanie bajek, zagadki i rebusy.

10.00-12.00

Wszystkie barwy lata – zajęcia plastyczne.

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15

10.30-11.30

Zamki jak z bajki
z prezentacją bajek.

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.30

Letnie igrzyska olimpijskie – mini turniej sportowy.

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

10.00-11.30

Uwolnij wyobraźnię - zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym.

10.00-12.00

Zabawa w teatrzyk – tworzymy teatrzyk Kamishibai.

Filia nr 1
ul. Bohaterów 1
tel.: (017) 8669-459
filia-1@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 2
ul. Fredry 5
tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-475·
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

Punkt Filii nr 9
ul. Dąbrowskiego 79a
tel.: (17) 8669-496
punkt-filia9@wimbp.rzeszow.pl

5

– zajęcia plastyczne

połączone

1
Filia nr 10
ul. Podchorążych 1
tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 15
ul. Lwowska 60
tel.: (17) 8669-481
filia-15@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 20
ul. Solarza 9a

tel.: (017) 8669-486
filia-20@wimbp.rzeszow.pl

11.00-12.00

O zdrowie dbamy, więc się dobrze odżywiamy – zabawy,
quizy.

10.00-11.00

Podróże wakacyjne w literaturze - zajęcia na Oddziale
Pediatrii.

9.00-10.30

Baśń o Czterokolorowym Królestwie - rywalizacje drużynowe
w oparciu o biblioterapeutyczne opowiadanie pod tym
samym tytułem.

11 lipca
Biblioteka
Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6
tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

tel.: (017) 8669-475·
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 11
ul. Dębicka 170
tel.: (017) 8669-479
filia-11@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 20
ul. Solarza 9a

tel.: (017) 8669-486
filia-20@wimbp.rzeszow.pl

Godziny

Zajęcia

11.00-12.00

Czytam i tworzę – warsztaty plastyczno-literackie.

10.00-11.30

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

10.00-11.00

9.00-10.30

Najpiękniejsze miejsca i zabytki Podkarpacia
plastyczne dla dzieci.

- zajęcia

Zareklamuj książkę! - konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

12 lipca
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

10.00-12.00

W bajkowym lesie – zajęcia plastyczne, podczas których
dzieci będą ozdabiać papierowe drzewa swoimi pracami.

Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6

11.00-12.00

W co się bawić - zajęcia animacyjne, różnorodne gry
i zabawy w tym stolikowe.

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15

10.30-11.30

Czerwony Kapturek z
i animacyjne w plenerze.

Filia nr 6

10.00-11.00

Słoikowe

Filia nr 2
ul. Fredry 5
tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

akwarium

6

fantazją

-

-

zajęcia

warsztaty

literackie

plastyczne

1
ul. Podwisłocze 6

z wykorzystaniem plasteliny, modeliny oraz farb; tworzenie
bajkowych akwariów.

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

10.00-11.30

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1

11.00-12.00

Dmuchawce, latawce – zajęcia plastyczne podczas których
dzieci wykonają ozdoby kwiatowe.

11.00-13.00

Wakacyjny teatrzyk - zabawa w teatr.

tel.: (017) 8669-475·
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 18
ul. Ćwiklińskiej 2
tel.: (017) 8669-485
filia-18@wimbp.rzeszow.pl

Sport to zdrowie - zajęcia ruchowe w plenerze dla dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym.

13 lipca
Biblioteka
Punkt Filii nr 9
ul. Dąbrowskiego 79a
tel.: (17) 8669-496
punkt-filia9@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 12
ul. Beskidzka 5
tel.: (017) 8669-480
filia-12@wimbp.rzeszow.pl

Godziny

Zajęcia

10.00-12.00

Zabawy papierem – warsztaty orgiami.

11.00-12.00

Wakacje w bibliotece uczą i bawią - spotkanie z bajką,
głośne czytanie bajek.

17 lipca
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

Czy wilk umie pływać? – warsztaty literacko-plastyczne
o bezpieczeństwie nad wodą podczas wakacji, inspirowane
książką „Piaskowy wilk” Åsy Lind; malowanie kamieni
farbami.

Filia nr 1
ul. Bohaterów 1

10.15-11.15

Dzień z Basią – zajęcia literacko-plastyczne, głośne czytanie
bajek, zagadki i rebusy.

10.00-12.00

Nie nudzi mi się – rozmaite niespodzianki związane z latem
i wakacjami.

10.30-11.30

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-459
filia-1@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 2
ul. Fredry 5
tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15
tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl
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1
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.
Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.30

Poczytajmy razem w bibliotece -zajęcia w ramach projektu
MKiDN „Książka w roli głównej”. Rymowanki- zgadywanki –
wakacyjne warsztaty czytelnicze dla dzieci i ich
rodziców/opiekunów . W programie: zabawy czytelnicze oraz
muzyczno-ruchowe, pląsy i rymowanki, wymyślanie własnych
łamigłówek, zagadek i wyliczanek.

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

10.00-11.30

Autoportret na wesoło - zajęcia plastyczne dla dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym.

10.00-12.00

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

11.00-12.00

Przygoda w plecaku – poznajemy Polskę od morza, aż po
Tatry; zajęcia edukacyjne.

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-475·
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

Punkt Filii nr 9
ul. Dąbrowskiego 79a
tel.: (17) 8669-496
punkt-filia9@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1
tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

18 lipca
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

Letnie pejzaże o jakich marzę – warsztaty plastyczne,
tworzenie kolorowych krajobrazów przy użyciu zabarwionej
soli.

Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6

11.00-12.00

Letnie bukiety - zajęcia plastyczno-literackie.

Filia nr 8
ul. Okulickiego 3

9.00-10.00

W bibliotece wakacyjnie jest – zajęcia integracyjne
rozpoczynające wakacyjne spotkania.

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

10.00-11.30

Plastyczne impresje z decoupage - zajęcia plastyczne dla
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Filia nr 11
ul. Dębicka 170

10.00-11.00

Cudna Nasza Ojczyzna – zajęcia plastyczne dla dzieci.

11.00-12.00

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-472, -473
filia-8@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-475·
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-479
filia-11@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 12
ul. Beskidzka 5
tel.: (017) 8669-480
filia-12@wimbp.rzeszow.pl

8

1
19 lipca
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

HELLO! HOLA! HALLO! BONJOUR! CIAO! – Lato z Punktem
Informacji Europejskiej - Europe Direct Rzeszów - zajęcia
edukacyjne połączone z warsztatami plastycznymi, na
których dzieci odbywają wirtualne podróże po wybranych
krajach Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzą konsultanci
Punktu Informacji Europejskiej - Europe Direct – Rzeszów.

Filia nr 2
ul. Fredry 5

10.00-12.00

Świat krasnali – zajęcia plastyczne i zabawy zręcznościowe.

Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6

11.00-12.00

Wakacyjne przygody – malowanie na chodniku, czyli
rysowanie w plenerze.

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15

10.30-11.30

Sowy i sówki - zajęcia z papieroplastyki z elementami
edukacyjnymi.

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.00

Widelcowe obrazki – warsztaty plastyczne; tworzenie mini
zoo przy wykorzystaniu widelców jako przyborów do
rysowania.

Filia nr 8
ul. Okulickiego 3

9.00-10.00

Bibułowy zawrót głowy – zajęcia plastyczne – tworzenie
letnich kwiatów i nie tylko z wykorzystaniem kolorowej
bibuły.

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

11.00-12.00

Spotkanie z aktorami – projekt MKiDN „Książka w roli
głównej”; głośne czytanie bajek przez aktorów Teatru Maska
w plenerze.

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1

11.00-12.00

Sleeveface, czyli ubierz się w książkę – zajęcia z fotografii.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-472, -473
filia-8@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-475·
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

20 lipca
Biblioteka
Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

Godziny

11.00-12.30

Na herbatce u Babcochy - spotkanie DKK dla dzieci warsztaty
literacko- plastyczne inspirowane książka Justyny Bednarek
„Babcocha”, zadania drużynowe, kalambury, tworzenie
podstawek pod kubki techniką decoupage. Spotkanie w
ramach programu dotacyjnego Instytutu Książki – Dyskusyjne
Kluby Książki.

10.00-12.00

Rzeszów dla dzieci – tworzymy przewodnik dla dzieci po
ciekawych miejscach w Rzeszowie.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

Punkt Filii nr 9
ul. Dąbrowskiego 79a

Zajęcia

9

1
tel.: (17) 8669-496
punkt-filia9@wimbp.rzeszow.pl

24 lipca
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00.12.30

Historia w obrazkach - warsztaty literacko-plastyczne; krótka
historia komiksu oraz wspólne tworzenie obrazkowej
historyjki do wymyślonego tekstu.

Filia nr 1
ul. Bohaterów 1

10.15-11.15

Dzień z Koziołkiem Matołkiem – zajęcia literacko-plastyczne,
głośne bajek, zagadki i rebusy.

10.00-12.00

Każde dziecko to potrafi – zajęcia plastyczne, podczas
których z papierowych tubek zostaną wykonane zwierzątka.

10.30-11.30

Z wiatrem i pod wiatr – zabawy animacyjno-edukacyjne
w plenerze.

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.00

Czas na wielką wyprawę – zabawy ruchowe pochodzące
z różnych państw Europy – Hiszpanii, Grecji, Włoch, Węgier
i Polski.

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

10.00-11.30

Na szkle malowane - zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym.

10.00-12.00

Nasze miasto – zajęcia, podczas których zostanie stworzona
gra planszowa.

11.00-12.00

Bierki, pchełki i inne gierki – zabawy i gry.

11.00-12.00

Papierowy filigran – kwiaty – zajęcia plastyczne.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-459
filia-1@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 2
ul. Fredry 5
tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15
tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-475·
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

Punkt Filii nr 9
ul. Dąbrowskiego 79a
tel.: (17) 8669-496
punkt-filia9@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1
tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 13
ul. Iwonicka 38
tel.: (017) 8669-495
filia-13@wimbp.rzeszow.pl

10

1
25 lipca
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

11.00-12.30

„Cudawianki” – wzornictwo ludowe - warsztaty literackoplastyczne na podstawie książki „Cuda wianki. Polski folklor
dla młodszych i starszych” – wyklejanki, wycinanki, rozmowa
o kulturze ludowej.

11.00-12.00

Poczytajmy razem w bibliotece – wakacyjne warsztaty
czytelnicze dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w ramach
projektu MKiDN „Książka w roli głównej”.

Filia nr 8
ul. Okulickiego 3

9.00-10.00

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

10.00-11.30

Zabawy i wybryki w krainie plastyki - zajęcia plastyczne dla
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

10.00-11.00

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

11.00-12.00

Zostań mistrzem gry – gry planszowe i edukacyjne.

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6
tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-472, -473
filia-8@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-475·
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 11
ul. Dębicka 170
tel.: (017) 8669-479
filia-11@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 13
ul. Iwonicka 38
tel.: (017) 8669-495
filia-13@wimbp.rzeszow.pl

26 lipca
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

HELLO! HOLA! HALLO! BONJOUR! CIAO! – Lato z Punktem
Informacji Europejskiej - Europe Direct Rzeszów - zajęcia
edukacyjne połączone z warsztatami plastycznymi, na
których dzieci odbywają wirtualne podróże po wybranych
krajach Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzą konsultanci
Punktu Informacji Europejskiej - Europe Direct – Rzeszów.

Filia nr 2
ul. Fredry 5

10.00-12.00

Kreatywne druciki zamieniają się w ludziki – zajęcia
plastyczne.

11.00-12.00

Zabawny dzień w bibliotece – zabawy integracyjne, słowne,
kalambury.

10.30-11.30

Wakacyjne spotkania z książką w Parku Sybiraków – projekt
MKiDN „Książka w roli głównej”; spotkanie z aktorami Teatru

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6
tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15

11

1
Maska.

tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.00

Wakacyjne przygody Pik-Poka – gry i zabawy plastyczne.

Filia nr 8
ul. Okulickiego 3

9.00-10.00

Letnie malowanki - zajęcia plastyczne.

Filia nr 9
ul. Czackiego 3

10.00-11.30

Na straganie u Pana Brzechwy - zajęcia plastyczne dla dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1

11.00-12.00

Lato bajkę opowiada - bawimy się z baśniami i ich
bohaterami.

11.00-12.00

Papierowe cuda z origami – zajęcia plastyczne.

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-472, -473
filia-8@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-475·
filia-9@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 13
ul. Iwonicka 38
tel.: (017) 8669-495
filia-13@wimbp.rzeszow.pl

27 lipca
Biblioteka
Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

Godziny
11.00-12.30

Godzinami o książkach – opinie, refleksje, dyskusja
o przeczytanej lekturze, w gronie nastolatków z
Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie w ramach programu
dotacyjnego Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki.

10.00-12.00

Pocztówka z wakacji – konkurs plastyczny.

11.00-12.00

Z kółek i kółeczek wakacyjny obrazeczek - zajęcia plastyczne.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

Punkt Filii nr 9
ul. Dąbrowskiego 79a
tel.: (17) 8669-496
punkt-filia9@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 13
ul. Iwonicka 38
tel.: (017) 8669-495
filia-13@wimbp.rzeszow.pl

Zajęcia

31 lipca
Biblioteka
Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

Godziny
11.00-12.30

Zajęcia
Dobre rady na odpady - warsztaty recyklingowe, rozmowa
o tym co to jest recykling, jak segregować odpady; tworzenie
flakoników, przyborników na długopisy z plastikowych
butelek i kubeczków.

12

1
Filia nr 2
ul. Fredry 5

10.00-12.00

Pogodowe ABC – zajęcia edukacyjne.

10.30-11.30

Zaczarowane okienko – zajęcia literackie i plastyczne na
motywach znanych bajek.

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.30

Przyjaciele Planety Ziemia – zabawy inspirowane ekologią
oraz książką „Marta i Ufoludek”, tworzenie ufoludków oraz
statków kosmicznych z papierowych odpadów gospodarstwa
domowego.

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1

11.00-12.00

Spektakl teatralny - projekt MKiDN „Książka w roli głównej”;
spotkanie z marionetkami Henryka Hryniewickiego.

tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15
tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

1 sierpnia
Biblioteka
Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

Godziny
11.00-12.30

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

Zajęcia
Walizka paleontologa, czyli tropem dinozaurów – zabawy
ruchowe, zadania i zagadki do rozwiązania oraz małe
„wykopaliska”.

Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6

10.00-11.00

Wakacyjne spotkania z książką – projekt MKiDN „Książka w
roli głównej”; głośne czytanie bajek dla dzieci w przestrzeni
publicznej.

Filia nr 8
ul. Okulickiego 3

9.00-10.00

Letnie opowiadania – zajęcia literackie.

tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-472, -473
filia-8@wimbp.rzeszow.pl

2 sierpnia
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

Pudełkowe zoo - warsztaty literacko-plastyczne, tworzenie
zwierząt na pudełkach po zapałkach, zagadki literackie oraz
kalambury.

Filia nr 2
ul. Fredry 5

10.00-12.00

Tajemniczy ogród i zaczarowana łąka – zajęcia plastyczne.

10.30-11.30

Papierowe czary–mary – zajęcia manualne.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15

13

1
tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.00

Papierowe emotki – warsztaty plastyczne.

Filia nr 8
ul. Okulickiego 3

9.00-10.00

Wyczarowane z papieru – zajęcia plastyczne.

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1

11.00-12.00

Pozdrowienia z wakacji – zajęcia plastyczne; zabawy
z papierem.

9.00-10.00

Malujemy plakatówkami- zajęcia plastyczne.

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-472, -473
filia-8@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 17
ul. Paderewskiego 154
tel.: (017) 8669-484
filia-17@wimbp.rzeszow.pl

6 sierpnia
Biblioteka
Filia nr 17
ul. Paderewskiego 154
tel.: (017) 8669-484
filia-17@wimbp.rzeszow.pl

Godziny
9.00-10.00

Zajęcia
Pocztówka z wakacji – zajęcia plastyczne.

7 sierpnia
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

HELLO! HOLA! HALLO! BONJOUR! CIAO! – Lato z Punktem
Informacji Europejskiej - Europe Direct Rzeszów - zajęcia
edukacyjne połączone z warsztatami plastycznymi, na
których dzieci odbywają wirtualne podróże po wybranych
krajach Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzą konsultanci
Punktu Informacji Europejskiej - Europe Direct – Rzeszów.

Filia nr 1
ul. Bohaterów 1

10.15-11.15

Dzień z Bolkiem i Lolkiem – zajęcia literacko-plastyczne,
głośne bajek, zagadki i rebusy.

10.00-12.00

Zakręcony świat – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem
plastikowych zakrętek.

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15

10.30-11.30

Poczytajmy razem w bibliotece – zajęcia w ramach projektu
MKiDN „Książka w roli głównej”. Mali detektywi na tropach
baśni - zajęcia przygodowo-ruchowe w plenerze.

Filia nr 6

10.00-11.00

Dzień dobrego humoru – zajęcia animacyjno-ruchowe

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-459
filia-1@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 2
ul. Fredry 5
tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

14

1
ul. Podwisłocze 6

pobudzające wyobraźnię.

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 7
ul. Osmeckiego 51

12.00-13.30

Polak mały – gry i zabawy.

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1

11.00-12.00

Rzeszowskie spacery z kotami – poznajemy zakątki
Rzeszowa; zajęcia edukacyjne.

10.00-11.00

Moje wakacje – konkurs rysunkowy na Oddziale Pediatrii.

tel.: (017) 8669-491
filia-7@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 15
ul. Lwowska 60
tel.: (17) 8669-481
filia-15@wimbp.rzeszow.pl

8 sierpnia
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

Tropem żubra Pompika – rywalizacja drużynowa, wielki test
wiedzy na temat zwierząt.

Filia nr 8
ul. Okulickiego 3

9.00-10.00

Wspomnienia z wakacji – zajęcia plastyczne; tworzenie
widokówek wakacyjnych.

Filia nr 16
ul. Gromskiego 10/c

11.00-12.30

Odlotowe latawce – zajęcia plastyczne; konstruowanie
latawców.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-472, -473
filia-8@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-483
filia-16@wimbp.rzeszow.pl

9 sierpnia
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

Filia nr 2
ul. Fredry 5

10.00-12.00

Nie irytuj się człowieku – turniej gier planszowych.

11.00-12.00

Letnie podróże po literaturze – gry i zabawy literackie.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6
tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

15

1
Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15
tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

10.30-11.30

Poczytajmy razem w bibliotece - zajęcia w ramach projektu
MKiDN „Książka w roli głównej”; Portret Misia… - plebiscyt
na imię bibliotecznego pluszaka, misiowe bajeczki, zabawy
plastyczne w plenerze.

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.00

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

Filia nr 7
ul. Osmeckiego 51

12.00-13.30

Z balonem przed siebie – warsztaty plastyczne z Dorotą
Noworól.

Filia nr 8
ul. Okulickiego 3

9.00-10.00

Moje ulubione zajęcia - spotkanie kończące wakacje
w bibliotece.

11.00-12.00

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-491
filia-7@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-472, -473
filia-8@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1
tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

10 sierpnia
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Filia nr 16
ul. Gromskiego 10/c

11.00-12.30

Kropeczki + patyczki – zajęcia plastyczne, podczas których
dzieci namalują kropeczkowe obrazki.

Filia nr 18
ul. Ćwiklińskiej 2

11.00-13.00

Gdzie na wakacje? – zajęcia plastyczne.

tel.: (017) 8669-483
filia-16@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-485
filia-18@wimbp.rzeszow.pl

14 sierpnia
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

W indiańskiej wiosce - zabawy ruchowe i plastyczne,
zagadki, czytanie baśni indiańskich ze zbioru „Baśnie
indiańskie. Dar totemów”, tworzenie łapaczy snów ze
sznurków, nitek, patyków i piór.

Filia nr 1
ul. Bohaterów 1

10.15-11.15

Dzień z Kubusiem Puchatkiem – zajęcia literacko-plastyczne,
głośne bajek, zagadki i rebusy.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-459
filia-1@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 2
ul. Fredry 5

10.00-12.00

Papierowe
talerzyków.

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15

10.30-11.30

Biega, krzyczy, Pan Hilary… - zabawy literackie i plastyczne
w kolorowych okularach.

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.00

Dzień gier planszowych – zabawy z ulubionymi grami:
Twister, Grzybobranie, „Podkarpackie wędrówki”.

Filia nr 7
ul. Osmeckiego 51

10.00-13.30

Po pierwsze kultura – zajęcia biblioteczno-edukacyjne z Ewą
Nowak-Koprowicz i Sylwią K. Mazur z Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct.

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1

11.00-12.00

Raz dwa, trzy- szukasz Ty! – zabawy sportowe i nie tylko.

tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-491
filia-7@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

rozmaitości

–

malowanie

papierowych

16 sierpnia
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

Morskie opowieści – warsztaty literacko-plastyczne,
tworzenie meduz z plastikowych butelek, książki o morskiej
tematyce.

Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6

11.00-12.00

Łąka pełna kwiatów – zajęcia plastyczne.

Filia nr 4
ul. Ofiar Katynia 15

10.30-11.30

Wakacyjne planszogranie – gry towarzyskie, logiczne,
przygodowe, układanie bajkowych puzzli.

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.00

Z rozrywką na Ty – błyskawiczne konkursy, gry planszowe,
zgaduj-zgadule.

Filia nr 7
ul. Osmeckiego 51

19.00-13.30

Po pierwsze kultura – zajęcia biblioteczno-edukacyjne z Ewą
Nowak-Koprowicz i Sylwią Mazur z Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct.

Filia nr 16
ul. Gromskiego 10/c

11.00-12.30

Wakacyjne marzenia – zajęcia plastyczne, na których
spojrzymy przez czarodziejskie okulary i zaprojektujemy

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-466
filia-4@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-491
filia-7@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-483
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swoje wymarzone wakacje.

filia-16@wimbp.rzeszow.pl

17 sierpnia
Biblioteka
Filia nr 2
ul. Fredry 5
tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1
tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 16
ul. Gromskiego 10/c
tel.: (017) 8669-483
filia-16@wimbp.rzeszow.pl

Godziny

Zajęcia

10.00-12.00

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

19.00-9.00

Nocna przygoda w Bibliotece – nocna zabawa z licznymi
atrakcjami.

11.00-12.30

Puchata łąka – warsztaty plastyczne połączone
z przyrodniczymi zgadywankami. Prace przyozdobią witrynę
biblioteki.

20 sierpnia
Biblioteka
Filia nr 16
ul. Gromskiego 10/c
tel.: (017) 8669-483
filia-16@wimbp.rzeszow.pl

Godziny

Zajęcia

10.00-11.30

Poczytajmy razem w bibliotece - zajęcia w ramach projektu
MKiDN „Książka w roli głównej”. Spotkaj się z książką – Po
pierwsze - głośne czytanie! Po drugie – uważne słuchanie! Po
trzecie - plastyczne działanie! Warsztaty plastyczne
inspirowane tekstem literackim.

21 sierpnia
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

HELLO! HOLA! HALLO! BONJOUR! CIAO! – Lato z Punktem
Informacji Europejskiej - Europe Direct Rzeszów - zajęcia
edukacyjne połączone z warsztatami plastycznymi, na
których dzieci odbywają wirtualne podróże po wybranych
krajach Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzą konsultanci
Punktu Informacji Europejskiej - Europe Direct – Rzeszów.

Filia nr 1
ul. Bohaterów 1

10.15-11.15

Dzień z Franklinem – zajęcia literacko-plastyczne, głośne
bajek, zagadki i rebusy.

10.00-12.00

Papierowy teatrzyk zaprasza – zajęcia z wykorzystaniem
sceny i kukiełek.

10.00-11.00

Koszulki marzeń – zajęcia plastyczne polegające na
zaprojektowaniu koszulki swoich marzeń.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-459
filia-1@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 2
ul. Fredry 5
tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

18

1
tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 7
ul. Osmeckiego 51

12.00-13.30

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

Filia nr 10
ul. Podchorążych 1

11.00-12.00

Pożegnanie lata – ostatnie wakacyjne zajęcia w bibliotece.

tel.: (017) 8669-491
filia-7@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-477, -478
filia-10@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 13
ul. Iwonicka 38
tel.: (017) 8669-495
filia-13@wimbp.rzeszow.pl

11.00-12.00

Letnie podróże po literaturze – zajęcia edukacyjne
i plastyczne. Wspólne czytanie z rodzicami na osiedlowym
placu zabaw.

22 sierpnia
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

Kolaż letnich wspomnień – warsztaty plastyczne – tworzenie
kolażu letniego z różnorodnych materiałów (zapałki, szmatki,
gazety, papier).

Filia nr 13
ul. Iwonicka 38

11.00-12.00

Zamek z piasku – zajęcia plastyczne.

11.00-12.30

Podróże małe i duże: Japonia – podczas zajęć zaglądniemy
do Japonii. Spróbujemy swoich sił w sztuce origami,
w kaligrafii japońskiej, w jedzeniu pałeczkami, oraz dowiemy
się czym jest koi-nobori.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-495
filia-13@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 16
ul. Gromskiego 10/c
tel.: (017) 8669-483
filia-16@wimbp.rzeszow.pl

23 sierpnia
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

P jak Przyjaźń – zajęcia literackie na podstawie książki
„Niesamowite przygody 10 skarpetek” J. Bednarek, zabawy
i mini konkursy oraz rozstrzygnięcie konkursu
NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK LATA – wręczenie nagród.

Filia nr 3
ul. Krzyżanowskiego 6

11.00-12.00

Pożegnanie wakacji – gry i zabawy przy muzyce.

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.00

Morskie opowieści – zajęcia plastyczne inspirowane letnią
aurą, tworzenie magicznych obrazków – witraże na folii.

Filia nr 7

12.00-13.30

Kraina w barwach lata - warsztaty plastyczne dla

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-464
filia-3@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl
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1
ul. Osmeckiego 51

najmłodszych czytelników Biblioteki z plastyk z Zespołu Szkół
w Zaczerniu.

Filia nr 13
ul. Iwonicka 38

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

tel.: (017) 8669-491
filia-7@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-495
filia-13@wimbp.rzeszow.pl

11.00-12.00

24 sierpnia
Biblioteka

Godziny

Zajęcia

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Słowackiego 11

11.00-12.30

Godzinami o książkach – opinie, refleksje, dyskusja
o przeczytanej lekturze, w gronie nastolatków
z Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie w ramach programu
dotacyjnego Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki.

Filia nr 2
ul. Fredry 5

10.00-12.00

Mali sportowcy – konkursy, gry i zabawy zręcznościowe.

11.00-12.00

Pamiątka z wakacji – pocztówka – zajęcia plastyczne.

11.00-12.30

Zareklamuj książkę! – konkurs dla dzieci na reklamę
wybranej książki. Przekaz ma zachęcić ich koleżanki i kolegów
do jej przeczytania. Zajęcia organizowane w ramach projektu
MKiDN „W związku z literaturą. Inspiracje”.

tel.: (017) 8669-457, -499
oddzial@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 13
ul. Iwonicka 38
tel.: (017) 8669-495
filia-13@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 16
ul. Gromskiego 10/c
tel.: (017) 8669-483
filia-16@wimbp.rzeszow.pl

28 sierpnia
Biblioteka
Filia nr 1
ul. Bohaterów 1

Godziny

Zajęcia

10.15-11.15

Dzień ze Smerfami – zajęcia literacko-plastyczne, głośne
czytanie bajek, zagadki i rebusy.

10.00-12.00

Gniotka sobie zrobić mogę – tworzenie zabawek z balonów,
butelek i mąki ziemniaczanej.

Filia nr 6
ul. Podwisłocze 6

10.00-11.00

Miłe wspomnienie z wakacji – gry i zabawy, podsumowanie
akcji „Lato w bibliotece”.

Filia nr 7
ul. Osmeckiego 51

12.00-13.30

Letnie niespodzianki - warsztaty plastyczne z Dorotą
Noworól.

tel.: (017) 8669-459
filia-1@wimbp.rzeszow.pl

Filia nr 2
ul. Fredry 5
tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-470, -469
filia-6@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-491
filia-7@wimbp.rzeszow.pl
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29 sierpnia
Biblioteka
Filia nr 16
ul. Gromskiego 10/c
tel.: (017) 8669-483
filia-16@wimbp.rzeszow.pl

Godziny

Zajęcia

11.00-12.30

Szalone wakacje z Panem Brummem – zajęcia wakacyjne dla
przedszkolaków w oparciu o książkę „Pan Brumm na Hula
Hula”.

30 sierpnia
Biblioteka
Filia nr 2
ul. Fredry 5

Godziny

Zajęcia

10.00-12.00

Misz-masz – zajęcia podsumowujące wakacje w bibliotece.

Filia nr 7
ul. Osmeckiego 51

12.00-13.30

Po pierwsze kultura – zajęcia biblioteczno-edukacyjne z Ewą
Nowak-Koprowicz i Sylwią Mazur z Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct.

Filia nr 18
ul. Ćwiklińskiej 2

10.00-15.00

Kto to jest ? - konkurs dla dzieci odwiedzających bibliotekę.

tel.: (017) 8669-462
filia-2@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-491
filia-7@wimbp.rzeszow.pl

tel.: (017) 8669-485
filia-18@wimbp.rzeszow.pl
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