
My się zimą nie nudzimy. Kocham moje miasto - w 450 rocznicę Unii Lubelskiej - 
zajęcia czytelniczo - edukacyjne

Zajęcia   czytelniczo-edukacyjne   inspirowane   komiksem   Tomasza   Wilczkiewicza   pt.
„Unia   Lubelska   czyli   tajemnica   zielonej   pieczęci”   z   wykorzystaniem   różnych   form
działań   (pogadanki,   tematyczna   wystawa,   konkursy   rysunkowe,   krzyżówki,   zgaduj-
zgadule, zabawy detektywistyczne).

Terminy
11 lutego (poniedziałek) o godz. 10:00 - 11:00
18 lutego (poniedziałek) o godz.  10:00 - 11:00

My się zimą nie nudzimy. Literackie podróże nie tylko do krainy Królowej Śniegu - 
zajęcia czytelnicze 

Prezentacja   najpiękniejszych   książek   dla   dzieci   o   tematyce   zimowej.   Uczestnicy   zajęć
wysłuchają baśni, bajek, wierszy z klasyki literatury. W wyborze znajdą się również zimowe
przygody   popularnego   Mikołajka   oraz   innych   ulubionych   przez   dzieci   bohaterów.   Przy
lekturze „Przewodnika prawdziwych tropicieli. Zima“ A. Wajraka dzieci poznają niesamowite
przygody przyrodnika z okolicy jezior i rzek, w Puszczy Białowieskiej, Bieszczadach i nad
Bałtykiem.

Terminy
12 lutego (wtorek) o godz. 10:00 - 11:00
19 lutego (wtorek) o godz.  10:00 - 11:00

My się zimą nie nudzimy. Spotkania z grami planszowymi - zespołowe zajęcia 
tematyczne

Uczestnicy zmierzą się z grami Scrabble i Dobble, uwolnią wodze fantazji i przeniosą się w 
fantastyczne światy gier Business Fantasy oraz Dixit.

Terminy
13 lutego ( środa) o godz. 10:00 - 11:00
20 lutego ( środa) o godz.  10:00 - 11:00
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My się zimą nie nudzimy. Książkowe podróże do krainy lodu - czytelnicze zajęcia pro-
mujące książki podróżnicze

Wielbicielom wszelakich podróży zostaną zaprezentowane wybrane książki podróżnicze 
opisujące krainy lodu. Uczestnicy zajęć poznawać będą najbardziej tajemnicze miejsca na 
świecie - Biegun północny i południowy.

Terminy
14 lutego (czwartek) o godz.  10:00 - 11:00
21 lutego (czwartek) o godz. 10:00 - 11:00

My się zimą nie nudzimy. Zimowe igraszki w bibliotece - warsztaty plastyczne inspiro-
wane tekstami literackimi o tematyce zimowe

W   programie   zajęć   przewidziane   są   róznorodne   działania   plastyczne:   malowanie  
z wykorzystaniem wybranych technik, lepienie zimowych bałwanków, aniołków, kolorowanki

i wycinanki, wykonywanie pudełek na prezenty, laurek dla babci i dziadka.

Terminy

15 lutego (piątek) o godz.  10:00 - 11:00
22 lutego (piątek) o godz. 10:00 - 11:00

Koszt 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapisy

Jolanta Jurkowska
tel. 81-745-31-44
filia19@mbp.lublin.pl

Miejsce

Filia nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Kunickiego 89 
20-459 Lublin
tel. 81 745-31-44
filia19@mbp.lublin.pl
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