Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
serdecznie zaprasza najmłodszych czytelników
na wakacyjne spotkania z książką pod hasłem
"Wakacyjna podróż dookoła świata"
Bezpłatne zajęcia odbywać się będą
w czasie wakacji /03 lipca – 28 sierpnia 2018r./
Biblioteka Główna – Wypożyczalnia dla Dzieci
od godz. 11.00, ul. Mieszka I 15, tel. 61 426-18- 42

03 lipca /wtorek/– Poznajemy Francję





W świecie baśni Charlesa Perraulta
Paszport do zabawy – praca plastyczna
Lot do Francji – zabawa integracyjna
Modnym być, czyli jak to robią we Francji – zabawa
plastyczna

05 lipca /czwartek/ – Zwiedzamy Włochy
 Przystanek Rzym - drama
 Język włoski dla każdego – zabawa językowa
 Makaronowe kompozycje – zabawa rozwijająca

10 lipca /wtorek/– Australia
Zajęcia językowe przygotowane przez Freedom School

12 lipca /czwartek/ – Przystanek Wielka Brytania
 Kubuś Puchatek najpopularniejszy angielski miś
 Wycieczka pod Big Ben – zabawa językowa
 Londyńska budka telefoniczna – praca plastyczna

17 lipca /wtorek/– Podróż do Niemiec
 Sławni pisarze bracia Grimm
 Niemieckie samochody – zagadki obrazkowe
 Taniec niemiecki – zabawa ruchowa do muzyki J. S. Bacha

19 lipca /czwartek/ – Dzień Hiszpański
 Byczek Fernando – wspólne czytanie tekstu
 Corrida – zabawa naśladowcza
 Trening przed Mundialem – zabawa

ruchowa
 Hiszpański wachlarz – praca plastyczna

24 lipca /wtorek/– Słoneczna Grecja
 Mitologia dla dzieci - zagadki mitologiczne
 Zorba – nauka tańca greckiego
 Wyprawa na górę Olimp – ciekawostki historyczne

26 lipca /czwartek/ – Polska Moja Ojczyzna
 Co wiem o Polsce - quiz
 Wędruj z mapą po Polsce – opracowanie trasy wycieczki
 Herb mojego miasta – praca plastyczna

31 lipca /wtorek/– Wyprawa do Egiptu
 Wyścigi wielbłądów – zabawa ruchowa
 Egipska mumia – zabawa drużynowa
 Makieta krajobrazu Egiptu – praca plastyczna

02 sierpnia /czwartek/ – Odkrywamy Czarny Ląd





Jak bawią się dzieci w Afryce – burza mózgów
Taniec dzikich zwierząt – zabawa naśladowcza
Przewozimy banany – zabawa sprawnościowa
Afrykańska maska – twórcza praca plastyczna

07 sierpnia /wtorek/– Antarktyda – Kraina Wiecznych Lodów
 Baśń „O Olafie i czarodziejskiej piszczałce”– wspólne czytanie
tekstu
 Kra lodowa – zabawa sprawnościowa
 Zimowy alfabet skojarzeń – zagadki
 Tworzymy kule śniegowe – zabawa ruchowa

09 sierpnia /czwartek/ – Podróż do Meksyku
 „Czarodziejski łuk, złoty jeleń i szczebioczący ptak” - baśń

meksykańska
 Stolikowy bęben – zabawa zespołowa
 Indiańskie rytmy – zabawa dźwiękowa
 Mój indiański pióropusz – praca plastyczna

14 sierpnia /czwartek/ – Australia
Zajęcia językowe przygotowane przez Freedom School

16 sierpnia /czwartek/ – Amerykańska przygoda
 „Rip van Winkle” – baśń z Ameryki
 Zagadkowa Ameryka – zagadki słowne
 Pustynny kaktus – zajęcia plastyczne

21 sierpnia /wtorek/ – Tajemnicze Chiny
 Baśń z Chin „Władca żurawi” – wspólne czytanie tekstu
 Chińska sztuka jedzenia – zabawa ruchowa
 Tajniki kaligrafii chińskiej – praca plastyczna

23 sierpnia /czwartek/ – Japonia – kraj kwitnącej wiśni
 Poznajemy zwyczaje i życie mieszkańców Japonii
 Origami – sztuka składania papieru
 Transportujemy ryż – zabawa sprawnościowa

28 sierpnia /wtorek/ – Światowy Dzień Czytania Komiksów
 Super-bohaterowie z rożnych stron świata – omówienie postaci
komiksów
 Głośne czytanie komiksów
 Tworzymy swoją komiksową postać – praca plastyczna

W pozostałe dni można będzie korzystać z dostępu do komputera oraz gier planszowych.

Filia Nr 1
ul. Krucza 3, tel. 61 426-39- 56
Placówka proponuje dla dzieci w miesiącu lipcu br. codziennie następujące
atrakcje:
2-6 lipca
 gry planszowe
 prace plastyczne na wybrany temat
 kolorowanki dla najmłodszych dzieci
9-13 lipca
 quiz dla wytrwałych
 gra sprawnościowa
16-20 lipca
 gra "Super pamięć" (jasny umysł, sprawne ręce)
23-27 lipca
 "Zagadki nie tylko dla Agatki"
 Gry planszowe

Filia Nr 2
ul. Staszica 12a, tel. 61 426-40- 54
Placówka zaprasza codziennie przez całe wakacje dorosłych i dzieci na imprezy
pod wspólnym hasłem:

ZACZYTANA "DWÓJKA".

Niektórzy nie wyobrażają sobie wakacji bez książki. Tych nie potrzeba
zachęcać, sami dobrze wiedzą, ile przyjemności może dostarczyć „dobra”
książka – i nie tylko w chłodne, deszczowe dni. Da pozostałych książka może
być ostatnią deską ratunku przed nudą i totalnym rozleniwieniem.
Odwiedzenie biblioteki i wypożyczenie książki jest sprawdzonym
i skutecznym lekarstwem na radość i pogodę ducha.
W ramach programu edukacyjnego „A ja jestem Polak mały”
przygotowaliśmy dla całych rodzin wielką krzyżówkę „Poznajemy Polskę” oraz
kreatywne warsztaty z orłem w roli głównej „Królewski ptak to Gniezna i Polski
znak”.

Zgodnie z hasłem „By czytać by się chciało, zakładkę odbierz wspaniałą”
zachęcamy do pozyskiwania zakładek „100 lat nieodległości”. Wystarczy wziąć
udział w plebiscycie, który ma wyłonić 100 najważniejszych dla nas książek
polskich autorów. Może to być ulubiona lektura z dzieciństwa, lektura szkolna,
tytuł uważany za perłę literatury polskiej lub po prostu taki, który zapadł
w pamięć… Wspólnie stworzymy listę „100 książek na 100- lecie”. Wyniki
poznamy w listopadzie.
A ponieważ stemple czy też pieczątki stanowią miłą i niezajmującą wiele
miejsca pamiątką, dlatego też zapraszamy do stemplowania widokówek,
zakładek i pocztówek specjalną pieczątką z rocznicowym logotypem.
Dzieci mogą wziąć udział w konkursach, zabawach związanych z kalendarzem
świąt nietypowych:
 „Książka na cztery łapy i ogon” - od 02 lipca z okazji Dnia Psa
 „Pocałuj żabę” - od 09 lipca z okazji Święta Żaby
 „Koszyczek Czerwonego Kapturka” - 19 lipca z okazji Dnia Czerwonego
Kapturka
 „Przygody pszczółki Mai” - od 24 lipca z okazji Dnia Pszczółki Mai
 „Komiks ok! ” - od 28 sierpnia z okazji Światowego Dnia Czytania
Komiksów.
A wszystko to w „Zaczytanej dwójce” w godzinach udostępniania placówki.

Filia Nr 9
os. Orła Białego 18, tel. 61 426-63- 44
Placówka zaprasza dzieci codziennie przez całe wakacje do udziału w :






konkursach
zagadkach
zabawach ruchowych
grach plastycznych
układaniu puzzli.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach!!!
www.biblioteka.gniezno.pl

