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Dlaczego pająki tkają sieci? W jakie zabawy bawią się dzieci w innych krajach? Skąd pochodzi
manga? Jak zostać czarownicą/czarodziejem? Kto wykonał największy pompon na świecie?
Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, zapraszamy na wakacje w bibliotece. Począwszy od 6 lipca
we wszystkich dziecięcych agendach Biblioteki Elbląskiej będą się odbywały zajęcia dla
najmłodszych.
Dział Literatury Młodzieżowej, ul. św. Ducha 3-7
Zajęcia pod hasłem „Obrazkowe podróże palcem po mapie”
Zajęcia będą się odbywały w oparciu o książkę „Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i
kulturach świata” autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich.
- poznawanie charakterystycznych okazów fauny i flory, budynków, sławnych postaci,
bohaterów literackich, sportów, dań, geograficzne i kulturalne ciekawostki,
- czytanie baśni i legend z różnych stron świata,
- gry i zabawy dzieci z różnych stron świata,
- kreatywne zabawy z mapą,
- wykonanie globusa, flag państwowych,
- wykonywanie pocztówek z wakacji,
- stworzenie obrazkowej mapy Elbląga,
- wykonywanie prac plastycznych powiązanych tematycznie ze „zwiedzanym” krajem.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00.
Dowiedz się więcej:
Dział Literatury Młodzieżowej
ul. św. Ducha 3-7

1 / 4
Phoca PDF

Kultura

Utworzono: środa, 01, lipca 2015 14:15

tel. (55) 625 60 23
e-mail: dzieci@bibliotekaelblaska.pl
Zadanie realizowane w ramach projektu „Coolturalna Starówka” przy pomocy finansowej Gminy
Miasta Elbląg.
Filia 1, ul. Brzeska 5
Zajęcia pod hasłem „Letnia Akademia Czarownic i Czarodziejów”
- głośne czytanie literatury fantastycznej,
- konkurs plastyczny na portret czarownicy bądź czarodzieja,
- akademia zaklęć - wykonanie mini słowniczka z zaklęciami,
- kurs przepowiadania przyszłości (czytanie z kryształowej kuli oraz z fusów po kawie),
- kurs latania na miotle (zajęcia ruchowe),
- kolorowanki, gry planszowe i komputerowe,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej o czarownicach i czarodziejach występujących w
literaturze.
Zajęcia odbywać się będą we wtorek i czwartek w godz. 12.00-14.00.
Dowiedz się więcej:
Filia nr 1
ul. Brzeska 5
tel. (55) 625 60 65
e-mail: filia.brzeska@bibliotekaelblaska.pl
Filia 3, ul. Piłsudskiego 17
Zajęcia pod hasłem „W osiem tygodni dookoła świata - poznajemy kontynenty”
- poznajemy kontynenty (poniedziałki),
- bohaterowie literaccy znani z książek (wtorki),
- znani Polacy na innych kontynentach (środy),
- gry i zabawy z różnych stron świata (czwartki),
- piątki ze sztuką - wyrażam się artystycznie (piątki).
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00.
Dowiedz się więcej:
Filia nr 3
ul. Piłsudskiego 17
tel. (55) 625 60 85/86
e-mail: filia.pilsudskiego@bibliotekaelblaska.pl
Filia 4, ul. Ogólna 59
Zajęcia pod hasłem „Biblioteczna pracownia przyrodnicza”
„Zadziwiający świat owadów” - blok warsztatów poświęconych życiu owadów:
- „Ciekawe, dlaczego pająki tkają sieci” - warsztaty edukacyjne poświęcone życiu pajęczaków,
- „Ciekawe, dlaczego pszczoły tańczą” - warsztaty edukacyjne poświęcone życiu pszczół,
- „Ciekawe, dlaczego gąsienice tak dużo jedzą” - warsztaty edukacyjne o życiu motyli,
- „Ciekawe, dlaczego biedronka przynosi szczęście” - warsztaty edukacyjne o życiu chrząszczy,
- „Ciekawe, dlaczego mrówki są pożyteczne” - warsztaty edukacyjne poświęcone życiu mrówek.
„Przyrodnicze warsztaty plastyczne” - blok warsztatów plastycznych:
- „Mieszkańcy pól i lasów” - warsztaty plastyczne, podczas których wykonane zostaną
papierowe modele zwierząt m.in. jaskółki, biedronki, pszczoły i gąsienicy,
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- „Na łące - papierowe origami” - warsztaty origami,
- „Atlas młodego obserwatora przyrody”- warsztaty plastyczne polegające na przygotowaniu
atlasu przyrodniczego,
- „Co w trawie piszczy” - warsztaty plastyczne polegające na wykonaniu gry planszowej,
- „Barwne motylki” - warsztaty plastyczne z wykorzystaniem quillingu,
„Zgaduj-zgadula” - zagadki, rebusy, krzyżówki, kalambury o tematyce przyrodniczej.
Zajęcia odbywać się będą we wtorek i czwartek w godz. 11.00-13.00.
Dowiedz się więcej:
Filia nr 4
ul. Ogólna 59/1
tel. (55) 625 60 90/91
e-mail: filia.ogolna@bibliotekaelblaska.pl
Filia 5, ul. Rodz. Nalazków 20
Zajęcia pod hasłem „Biblioteczna księga rekordów”
Zabawy zostały zainspirowane 60-tą rocznicą ukazania się „Księgi rekordów Guinnessa”.
Uczestnicy poznają historie rekordów i zjawisk badawczych, a także podejmą próby
ustanawiania własnych rekordów.
- Najwyżej - blok zajęć związanych z wysokością np.: najwyższe budowle z materiałów
wtórnych;
- Najdalej - blok zajęć związanych z odległością np.: najdalszy lot zbudowanego samolotu;
- Najszybciej - blok zajęć związanych z prędkością np.: najszybciej kręcący się bączek,
wiatraczek;
- Najwięcej - blok zajęć związanych z ilością, objętością, wielkością np.: największy pompon;
- Najdłużej - blok zajęć związanych z biciem bibliotecznych rekordów związanych z czasem i
długością np.: najdłużej odbijane wykonane samodzielnie jojo, najdłuższe korale i inne.
Nie zabraknie spotkań przy książce, krzyżówek, rebusów, gier zręcznościowych i zabaw
ruchowych związanych z biciem bibliotecznych rekordów. Efektem wakacyjnych zajęć będzie
wspólnie wykonana „Biblioteczna księga rekordów”.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałek i środę w godz. 11.00-13.00.
Dowiedz się więcej:
Filia nr 5
ul. Rodziny Nalazków 20
tel. (55) 625 60 95/96
e-mail: filia.nalazkow@bibliotekaelblaska.pl
Filia 6, ul. Słoneczna 29
Zajęcia pod hasłem „Latającym dywanem dookoła świata - wakacje z origami”
- warsztaty plastyczne zapoznające ze sztuką origami i mangą,
- głośne czytanie,
- gry logiczne (rebusy, sudoku),
- pokazy sztuk walki,
- prezentacja kultury i zwyczajów Kraju Kwitnącej Wiśni.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałek i czwartek w godz. 12.00-14.00.
Dowiedz się więcej:
Filia nr 6
ul. Słoneczna 29
3 / 4
Phoca PDF

Kultura

Utworzono: środa, 01, lipca 2015 14:15

tel. (55) 625 60 80/81
e-mail: filia.sloneczna@bibliotekaelblaska.pl
Filia nr 8, ul. Mielczarskiego 22/24
Inspiracją do zabaw będą przygody Urwisa, Smyka i Pusi z książek Holly Weeb. Odbędą się:
głośne czytanie, konkurs plastyczny, zagadki, rebusy, szyfry i inne łamigłówki.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00.
Dowiedz się więcej:
Filia nr 8
ul. Mielczarskiego 22/24
tel. (55) 625 60 75
e-mail: filia.mielczarskiego@bibliotekaelblaska.pl
Uwaga: ilość miejsc na zajęciach ograniczona. Pod podanymi numerami telefonów można
zasięgnąć szczegółowych informacji na temat warunków uczestnictwa w zajęciach.
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