
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRODNICY  

zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat 

 

WYPOŻYCZALNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, UL. ZAMKOWA 1 

tel. 56 4982247  

 

PROGRAM ZAJĘĆ (10:00-12:00) 

 

30.01 (poniedziałek) 

Bajki na ścianie - zajęcia integracyjne, literacko-plastyczne 

31.01 (wtorek) 

Gry planszowe – szachy, warcaby, chińczyk i inne – zajęcia z uczniami technikum przy 

CKZiU 

01.02 (środa) 

„Poczytaj mi mamo” - konkurs literacko-plastyczny w oparciu o serię książek dla dzieci 

02.02 (czwartek) 

Zabawy z masą solną – zajęcia plastyczne 

03.02 (piątek) 

Cyberprzemoc i bezpieczne korzystanie z komputera – zajęcia edukacyjne prowadzi p. 

Bernadeta Małolepsza 

06.02 (poniedziałek) 

Komiksowi bohaterowie – zajęcia literacko-plastyczne 

07.02 (wtorek) 

Być jak Lasse i Maja! – spotkanie z bohaterami „Tajemnic...” - warsztaty detektywistyczne 

08.02 (środa) 

Malowanie na szkle – zajęcia plastyczne 

09.02 (czwartek) 

W krainie greckich opowieści – zajęcia literacko-teatralne 

10.02 (piątek) 

Kartki walentynkowe – zajęcia plastyczne 

 

FILIA NR 1, UL. WYSPIAŃSKIEGO 10A 

tel. 56 4931861 

 

PROGRAM ZAJĘĆ (10:00-12:00) 

 

30.01 (poniedziałek) 

„Zimowa Biblioteka zaprasza i czeka” – zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków 

31.01 (wtorek) 

„Miarka talentu, czyli każde dziecko coś potrafi” - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem 

różnych technik 

02.02 (czwartek) 

„Pora zimowa ale nie zamarza mi głowa” - krzyżówki, zabawy, łamigłówki 

03.02 (piątek) 

Zima w tęczowych kolorach” - zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków 

06.02 (poniedziałek) 

„Zaczarowany świat z kartki papieru” - tajniki sztuki origami 

07.02 (wtorek) 

„Zwierzęta zimą” - pogadanka na temat opieki nad zwierzętami w czasie zimy 

09.02 (czwartek) 



„Łamanie szyfrów” - rozwiązywanie zagadek i krzyżówek 

10.02 (piątek) 

„Pocztówka z ferii” - zajęcia plastyczne dla najmłodszych 

 

Zajęcia organizowane przy współpracy z Przedszkolem im. Marii Konopnickiej oraz 

Przedszkolem Niepublicznym przy ul. Jagiellońskiej 8. 

 

FILIA NR 2, UL. ŁYSKOWSKIEGO 4A/1A 

tel. 56 4934774 

 

PROGRAM ZAJĘĆ (11:00-13:00) 

 

30.01 (poniedziałek) 

„Gry i zabawy dla dzieci” - zajęcia dla dzieci (gry planszowe, ruchowe, kalambury, zagadki, 

rebusy) 

31.01 (wtorek) 

„Gry i zabawy dla dzieci” - zajęcia dla dzieci (gry planszowe, ruchowe, kalambury, zagadki, 

rebusy) 

02.02 (czwartek) 

„Gry i zabawy dla dzieci” - zajęcia dla dzieci (gry planszowe, ruchowe, kalambury, zagadki, 

rebusy) 

03.02 (piątek) 

„Gry i zabawy dla dzieci” - zajęcia dla dzieci (gry planszowe, ruchowe, kalambury, zagadki, 

rebusy) 

06.02 (poniedziałek) 

„Maski karnawałowe” – zajęcia plastyczne dla dzieci 

07.02 (wtorek) 

„Zimowe fantazje” - zajęcia plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem różnych technik , 

elementów i materiałów plastycznych 

09.02 (czwartek) 

„Czytać każdy może ...” - konkurs czytelniczy dla dzieci 

10.02 (piątek) 

„Święty Walenty i jego święto” - wykonywanie kartek ozdobnych 

 

FILIA NR 4, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 1 

tel. 56 4931610 

 

PROGRAM ZAJĘĆ (11:00-13:00) 

 

30.01 (poniedziałek) 

„Ferie z bajką” - projekcje bajek, słuchanie audiobooków. Wspólne czytanie bajek, zajęcia 

plastyczne 

31.01 (wtorek) 

„Pisać każdy może” - tworzymy własny pamiętnik z ferii, zgaduj zgadula literacka, zajęcia 

plastyczne - bałwan XXL 

02.02 (czwartek) 

„Warto czytać” - głośne czytanie fragmentów książek. Ulubione postacie książkowe-konkurs 

plastyczny 

03.02 (piątek) 

„Coś z niczego” - recykling - zajęcia twórcze, gry planszowe, zabawa przy muzyce 



 

Zadanie dofinansowane przez Urząd Miejski w Brodnicy z Programu przeciwdziałania 

alkoholizmowi i zapobieganiu narkomanii 

 

 


