Kultura

Utworzono: środa, 16, stycznia 2019 10:55

Rozgrywki gier planszowych, zajęcia zainspirowane książkami dla dzieci, warsztaty z ekologii –
to tylko niektóre z propozycji, jakie przygotowała dla dzieci Biblioteka Elbląska w okresie ferii
zimowych. Zapraszamy do zapoznania się z programem.
Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23)
„Ferie pełne tajemnic”
Zajęcia inspirowane książkami z cyklu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”
Na zajęcia zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-14.00
21.01-01.02.2019
Filia nr 1, ul. Brzeska 5 (tel. 55 625 60 65)
„Zima w tęczowych kolorach”
Na zajęcia zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-14.00
21.01-01.02.2019
W programie:
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-kolorowe laurki dla babci i dziadka (zajęcia plastyczne),
-zimowe witraże (zajęcia plastyczne),
-zimowe ramki na zdjęcia (zajęcia plastyczne),
-bajki wymyślanki – tworzymy ilustracje (zajęcia plastyczne),
-czytanie baśni,
-turniej warcabowy,
-karaoke (zimowe piosenki),
-quiz o zimie: zagadki, krzyżówki, kalambury,
-najpiękniejsza Pani Zima (konkurs plastyczny).
Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86)
„Duszki, stworki i potworki, czyli biblioferiada z dreszczykiem”
Na zajęcia zapraszamy we wtorki i czwartki w godz. 11.00-13.00 (22.01, 24.01, 29.01,
31.01.2019)
W programie:
- głośne czytanie wybranych fragmentów książek z dreszczykiem,
- gry i zabawy integrujące grupę,
- gry planszowe i zabawy słowno-literackie (kalambury, puzzle, itp.).
Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1 (tel. 55 625 60 90/91)
„Ekoferie w bibliotece”
Na zajęcia zapraszamy we wtorki i czwartki w godz. 11.00-13.00 (22.01, 24.01, 29.01,
31.01.2019)
Podczas zajęć uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania: jak dbać o planetę, skąd biorą
się zanieczyszczenia, czy może zabraknąć wody? Przekonają się też, że z rzeczy, które
uznajemy za śmieci (butelki, słoiki, puszki, kartony) można wyczarować coś pięknego.
W programie:
-głośne czytanie,
-warsztaty plastyczne: „Ekocudaki - recyklingowe zwierzaki”, „Stworki z papierowej rolki”,
„Ekologiczny jubiler”, „Kosmoekolud - ekologiczny kosmita”,
-Ekozgadula - krzyżówki, rebusy, łamigłówki o tematyce ekologicznej,
-Ekozabawy ruchowe,
-gry planszowe.
Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95/96)
„W KOSTCE gramy”
Na zajęcia zapraszamy w poniedziałki i środy w godz. 12.00-14.00
(21.01, 23.01, 28.01, 30.01, 02.02.2019)
W trakcie spotkań uczestnicy będą doskonalić swoje planszówkowe umiejętności.
W programie:
-rozgrywki gier planszowych,
-mini turniej Rummikuba,
-tworzenie własnej gry (zajęcia plastyczne),
-zabawy integracyjne i zręcznościowo-ruchowe,
-Planszówkowy Zawrót Głowy na zakończenie ferii (sobota 2.02.2019).
Filia nr 6, ul. Słoneczna 29-31 (tel. 55 625 60 80/81)
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„Wesołe Miasto Zimy”
Na zajęcia zapraszamy w środy i piątki w godz. 12.00-14.00 (23.01, 25.01, 30.01, 01.02.2019)
W programie:
-zabawy integracyjne,
-zapoznanie z historią i zabytkami Elbląga (na podstawie książki „Legendy Elbląskie”),
-feryjne rozgrywki gier planszowych,
-układanie puzzli na czas,
-zabawy zręcznościowo-ruchowe.
Filia nr 7 „Cyberiada”, ul. Hetmańska 16-22 (tel. 55 611 00 66)
„Na sportowo w Cyberiadzie”
Na zajęcia zapraszamy we wtorki i czwartki w godz. 11.00-13.00 (22.01, 24.01, 29.01,
31.01.2019)
W programie:
-omówienie najważniejszych zimowych dyscyplin sportowych,
-tematyczne prezentacje multimedialne,
-prace plastyczne,
-zabawy ruchowe, łamigłówki, quizy,
-zabawy z wykorzystaniem klocków LEGO.
Filia nr 8, ul. R. Mielczarskiego 22-24 (tel. 55 625 60 75)
„Ferie z Leną”
Na zajęcia zapraszamy we wtorki i czwartki w godz. 12.00-14.00 (22.01, 24.01, 29.01,
31.01.2019)
W programie:
-głośne czytanie książek autorstwa S. Serreli,
-zajęcia plastyczne,
-gry planszowe i komputerowe, krzyżówki, rebusy.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Uczestnictwo w wyżej wymienionych zajęciach jest bezpłatne.
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