Wakacje z Biblioteką
Filia Nr 2 ChBP (ul. Zachodnia 31)
grupa wiekowa 7+, więcej informacji: 82 563 31 71
04 lipca, godz. 9.30 - Bądź kreatywny! - wykonaj drewnianą zakładkę do książki - zajęcia
plastyczne;
11 lipca, godz. 9.30 - Czy wiecie, co robią wasze zwierzaki, gdy nie ma was w domu? - projekcja
bajki dla dzieci;
18 lipca, godz. 9.30 - Prawdziwa gratka dla amatorów lekkoatletyki - zawody na Xboxie;
25 lipca, godz. 9.30 - Poznaj przygody małego Nikiego oraz jego przyjaciół, Peszka i nietoperza
Ediego - projekcja bajki dla dzieci.
Biblioteka Główna (ul. Partyzantów 40)
więcej informacji: 82 564 55 29
25 i 26 czerwca, godz. 11.00-12.30 – warsztaty komputerowe: zajęcia dla początkujących z
programowania w języku Scratch i kodowania robotów Finch (liczba miejsc ograniczona: zapisy 82
562 01 01) - sala seminaryjna, I piętro;
04 lipca, godz. 11.00 - Design Future! - warsztaty z drukarką 3D;
11 lipca, godz. 11.00 - Dzień pirata – zajęcia edukacyjne dla dzieci na podstawie książki Izabeli
Jędraszek „Piraci i ukryty skarb”;
18 lipca, godz. 11.00 - Animacje z piasku – malowanie piaskiem bajkowych postaci;
25 lipca, godz. 11.00 - Święto balonów- kreatywne zajęcia z modelowania balonów;
01 sierpnia, godz. 11.00 - Czytanie na trawie – piknik literacki dla młodych czytelników;
08 sierpnia, godz. 11.00 - Kredą na chodniku... – gry i zabawy dla najmłodszych;
22 sierpnia, godz. 11.00 - Jakie to zwierzę? - malowanie twarzy;
29 sierpnia, godz. 11.00 - Pocztówka z wakacji – zajęcia artystyczne dla dzieci;
Wszystkie piątki lipca i sierpnia (06, 13, 20, 27 lipca, 03, 10, 17, 24, 31 sierpnia) - Kartą i
pionkiem: rozgrywki gier planszowych i karcianych z „Pokusą Hobby” dla dzieci i dorosłych godz. 11.00-13.00, sala seminaryjna, I piętro.
Wszystkie wtorki lipca i sierpnia (03, 10, 17, 24, 31 lipca, 07, 14, 21, 28 sierpnia) - projekcje bajek
animowanych dla najmłodszych – godz. 11.00, sala widowiskowa, I piętro.
Wszystkie czwartki lipca i sierpnia (05, 12, 19, 26 lipca, 02, 9, 16, 23, 30 sierpnia) - projekcje
filmów dla dzieci, godz. 11.00, sala widowiskowa, I piętro.

