
 

 

Oferta na ferie zimowe: styczeń 2022  

 

Zajęcia stacjonarne: obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne z zachowaniem 

limitów osób (osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów). 

 

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23: „Kto Ty jesteś…? - początki Państwa Polskiego w 

pigułce” 

 18.01 (wtorek) godz. 12.00 Czytanie legendy o powstaniu państwa polskiego, 

barwach i godle. Rozmowa i prezentacja multimedialna dotycząca powstania 

Państwa Polskiego. Zabawy, kolorowanki i zgadywanki związane z tym 

tematem. 

 20.01 (czwartek) godz. 12.00 Zapoznanie z historią powstania pierwszej 

stolicy Polski. Na zajęcia złożą się prezentacje multimedialne, czytanie 

opowiadania, legendy o powstaniu Gniezna.  

 25.01 (wtorek) godz. 12.00 Zajęcia poświęcone kolejnej stolicy Polski - 

Krakowowi. 

 27.01 (czwartek) godz. 12.00 Zajęcia poświęcone Warszawie. Przypomnimy 

historię powstania miasta i nadania mu miana stolicy Polski. 

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47: „Lasy i góry witają nas” 

Motywem przewodnim zajęć będzie górski las i jego mieszkańcy. Dzieci dowiedzą 

się, jakie drzewa rosną w lesie, jakie zwierzęta tam mieszkają, oraz jak las i góry 

wyglądają zimą. 

 17.01 (poniedziałek) godz. 12.00 „Górski las”, uczestnicy stworzą makietę 

górskiego lasu.  

 18.01 (wtorek) godz. 16.30 „Górski las”, dalszy ciąg prac nad makietą 

górskiego lasu. 

 19.01 (środa) godz. 12.00  „Papierowe gile”, z czarnego papieru i kolorowej 

włóczki stworzymy kolorowe ptaszki.  

 20.01 (czwartek) godz. 12.00 „Laurki dla Babci i Dziadka”; Z okazji 

zbliżającego się święta Babci i Dziadka odejdziemy wyjątkowo od tematu 

wiodącego. Dzieci stworzą laurki dla swoich babć i dziadków. 



 

 

 24.01 (poniedziałek) godz. 12.00 „Góry wysokie”, z szarego papieru, kartonu, 

krepy, pasteli i białej farby wykonamy makietę góry. 

 25.01 (wtorek), godz. 16.30  „Śnieżne chmury”, stworzymy chmurę śniegową, 

którą będzie można powiesić w oknie. 

 26.01 (środa) godz. 12.00 „Maski karnawałowe”, wspólnie wykonamy maski 

zwierząt, które możemy spotkać w lasach. A maski wykorzystamy na balu 

karnawałowym. 

 27.01 (czwartek) godz. 12.00  „Bal karnawałowy”,  zabawa dla dzieci, które 

brały udział w zajęciach w czasie ferii. 

Filia nr 6, ul. Lelewela 3:  „Ferie z teatrzykiem Kamishibai” 

Czytanie książek w formie ilustrowanych kart narracyjnych. 

 17.01 (poniedziałek) godz. 12.00 „Kotka Milusia”, czyli historia pewnego 

spotkania. Czy kot i mysz znajdą wspólny język? 

 18.01 (wtorek) godz. 12.00 „Rower Walentynki” bajka-wyliczanka z pięknymi, 

barwnymi ilustracjami. 

 20.01 (czwartek) godz. 12.00 „Mój przyjaciel Kemushi” - bohater bajki 

mieszka w niezwykłym ogrodzie. Przez całą zimę schowany w swoim domku 

na drzewie słucha wietrznych melodii. 

 21.01 (piątek) godz. 12.00 „Szukając Marudka” - opowieść o tym jak Leoś 

wyrusza na poszukiwania swojego psa Marudka… 

 24.01 (poniedziałek) godz. 12.00 „Bajka o Wiśle” - przypowieść, która  

ukazuje bieg rzeki Wisły od jej źródeł do ujścia (a nawet dalej…) widziany 

oczami dwóch niezwykłych podróżniczek. 

 25.01 (wtorek) godz. 12.00 „Lew w Paryżu” - towarzyszymy pewnemu 

urzekającemu Lwu, który postanowił opuścić swą afrykańską sawannę, aby 

zyskać „pracę, miłość, przyszłość”. 

 27.01 (czwartek) godz. 12.00 „Smok Wawelski” - całkiem nowe spojrzenie na 

historię o słynnym Smoku. 

 28.01 (piątek) godz. 12.00 „Legenda o Skarbniku” - najsłynniejsza śląska 

legenda o Skarbniku, duchu wszystkich kopalń, który pomaga w niedoli 

górnikom i jest ich przewodnikiem. 



 

 

Filia nr 12, ul. Fałata 35: „Bajkowe ferie: spotkania z klasyką” 

8 zajęć warsztatowych. Spotkania są skierowane do dzieci przedszkolnych i 

młodszych klas szkoły podstawowej. W trakcie zajęć uczestnicy przypomną sobie lub 

zapoznają się z klasycznymi bajkami. Dokonają również ich reinterpretacji, 

przygotowując własne przedstawienia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai. Efekt 

warsztatów zostanie nagrany kamerą i udostępniony na Facebooku Filii 12 (Biblioteki 

multimedialnej Pod Bażantem). W trakcie spotkań planowane są również gry i 

zabawy nawiązujące tematycznie do prezentowanych bajek.  

 17.01 (poniedziałek) godz. 11.00 „Czerwony Kapturek” 

 18.01 (wtorek) godz. 11.00 „Kopciuszek” 

 20.01 (czwartek) godz. 11.00 „Kot w butach” 

 21.01 (piątek) godz. 11.00 „Królowa śniegu” 

 24.01 (poniedziałek) godz. 11.00 „Słowik” 

 25.01 (wtorek) godz. 11.00 „Królewna Śnieżka” 

 27.01 (czwartek) godz. 11.00 „Piękna i Bestia” 

 28.01 (piątek) godz.11.00 „Kubuś Puchatek” 

Środy z przyrodą w bibliotece 

W trakcie spotkań kontynuujemy wycieczkę przez regiony Polski. Zapoznajemy się z 

przyrodą, poznajemy kulturę i ciekawostki związane z różnymi zakątkami naszego 

kraju. W programie zajęć również: tańce lub zabawy ruchowe nawiązujące do 

tematyki spotkań. Wykonujemy także różnorodne prace plastyczne często z 

wykorzystaniem materiałów z recyklingu.  

 19.01 (środa) godz. 16.00-17.30 Wycieczka przez regiony: Pojezierze 

 26.01 (środa) godz. 16.00-17.30 Wycieczka przez regiony: Puszcza 

Białowieska 

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35: „Rubinkowskie ferie z grami i kolorami” 

 17.01 (poniedziałek) godz. 12.30 Zabawy piankoliną: tworzenie  

różnokolorowych przedmiotów z pachnącej masy - własnoręcznie zrobionej 

piankoliny. 



 

 

 18.01 (wtorek) godz. 12.30 Podkładki pod kubki: tworzenie podkładek pod 

kubki z wykorzystaniem filcu i ozdób. 

 19.01 (środa) godz. 12.30 Feriogranie: turniej gier. Rozgrywki z 

wykorzystaniem różnych gier  planszowych dla 3 grup wiekowych. 

 20.01 (czwartek) godz. 12.30 Zakładka dla Babci i Dziadka: tworzenie 

zakładek z kolorowych rurek i słomek. Możliwość wykonania laurek przez 

najmłodsze dzieci.  

 21.01 (piątek) godz. 12.30 Feriogranie: turniej gier. Rozgrywki z 

wykorzystaniem różnych gier planszowych dla 3 grup wiekowych.  

 24.01 (poniedziałek) godz. 12.30 Kolorowe gąbki: wykonywanie prac 

plastycznych z wykorzystaniem  techniki nanoszenia farb gąbeczkami.  

 25.01 (wtorek) godz. 12.30 Kolorowe formy z papieru: tworzenie  kolorowych 

bukietów, drzewek, itp. z wykorzystaniem różnych rodzajów papieru. 

 26.01 (środa) godz. 12.30 Feriogranie: turniej gier. Rozgrywki z 

wykorzystaniem różnych gier  planszowych dla 3 grup wiekowych. 

 27.01 (czwartek) godz. 12.30 W pogoni za Kolorem: gra biblioteczna. W 

poszukiwaniu kolorowych złoczyńców (książki pomogą w rozszyfrowaniu 

zagadek detektywistycznych). 

 28.01 (piątek) godz. 12.30 Feriogranie: turniej gier. Rozgrywki z 

wykorzystaniem różnych gier  planszowych dla 3 grup wiekowych. 

Filia nr 16 (Mediateka), ul. Raszei 1: „Zima, książka i ja”. 

Cykl zajęć literacko-plastycznych dla dzieci. Punktem wyjścia do wspólnej zabawy 

będzie książka Barbary Supeł „5-minutowe bajki na zimę”. Dzieci po wysłuchaniu 

bajek wezmą udział w zabawach ruchowych tematycznie związanych z czytaną 

bajką, a potem w warsztatach plastycznych. Wykonują również proste eksperymenty. 

 18.01 (wtorek) godz. 13.00 „Karmnik” - wykonujemy jabłkowy karmnik dla 

ptaków z wykorzystaniem ziaren zbóż.  

 19.01 (środa) godz. 13.00 „Jazda figurowa” - ozdabiamy filiżanki i podstawki 

zimowymi wzorami z wykorzystaniem lakierów do paznokci i farb do 

malowania na szkle.  



 

 

 20.01 (czwartek) godz. 13.00 „Łowienie morsa” - wykonujemy pacynkę morsa 

z papierowej torebki.  

 25.01 (wtorek) godz. 13.00 ”Niewyspany jeż” - tworzymy figurkę jeża z 

ciastoliny i sosnowych igiełek. 

 26.01 (środa) godz. 13.00 „Yeti i niedźwiedź” - przeprowadzamy prosty 

eksperyment, który ma na celu pokazanie różnicy między ciepłem i zimnem. 

 27.01 (czwartek) godz. 13.00 „Wszystko przez termometr” - robimy sztuczny 

śnieg.  

 

FERIE ON LINE 

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41: Prezentacje dotyczące książek dla dzieci 

(Anna N. Kmieć, Dominika Montewska-Sobczak): 

1. Nie tylko encyklopedie…-…czyli książki, które uczą o historii świata i o dziejach 

miast, o codziennym życiu i o zwyczajach ludzi, o przyrodzie i wielu, wielu innych, 

ciekawych rzeczach, które warto wiedzieć. (udostępnienie on line na e-Książnica: 

17.01.2022) 

2. O ważnych sprawach…-…czyli inspirujące książki o zróżnicowaniu i 

różnorodności, o akceptacji i tolerancji, emocjach i uczuciach, o działaniu i 

przełamywaniu słabości i o wszystkim tym, co bardzo często trudno nam ubrać w 

słowa. (udostępnienie on line na e-Ksiażnica: 24.01.2022) 

Zestaw interaktywnych zadań, m.in. wykreślanki, quiz (Anna Młodzik) (udostępnienie 

on line na e-Ksiażnica: od 17.01.2022) 


