
PLAN ZAJĘĆ DLA DZIECI W CZASIE FERII ZIMOWYCH 
w placówkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie 

(2 lutego-15 lutego 2015 r.) 
 

 
2 lutego-15 lutego 2015 r. 

 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

w godzinach 
otwarcia 
biblioteki 

Wystawa Anioły, aniołki, aniołeczki… Muzykujące anioły. 

Oddział dla Dzieci  
i Młodzieży, 
Wypożyczalnia 
Główna 
Filia nr 2, Filia nr 16, 
Filia nr 17 

w godzinach 
otwarcia 
bibliotek 

MegaMatma – e-learningowy kurs do nauki matematyki, 
bezpłatny dostęp do Internetu. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 
tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

w godzinach 
otwarcia 
biblioteki 

Ferie z komputerem – zajęcia informatyczne oraz gry 
planszowe i puzzle.  

 
 

2 lutego 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-15.00 Kącik gier planszowych – gry dla dzieci. 

 
 

3 lutego 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Śnieżne kule – zabawa integracyjna, zabawy plastyczne, 
ruchowe i dydaktyczne, cyferkowa gra planszowa online 
(dzieci w wieku 6-12 lat). 

Filia nr 1 
ul. Bohaterów 1 
tel.: (017) 8669-459 
filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 Podróż do krainy śniegu – głośne czytanie, projekcja filmu 
Bałwanek Bouli. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 
tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Baśniowa kraina – zajęcia plastyczne, głośne czytanie bajek 
o tematyce zimowej. Wykonanie ilustracji do poznanych 
bajek. 

mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-3@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-1@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-3@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 Ćwiczenia z myślenia? – kalambury, zabawy literackie, 
plastyczne i animacyjne. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 Piknik integracyjny – zabawy integracyjne, zadania ruchowe, 
literackie i poznawcze. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-491 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 

Spotkanie z postaciami bajek – spotkanie z Katarzyną Lubas 
– Dyrektor Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy 
w Rzeszowie. Otwarcie wystawy Zima w dobranockach  
w holu Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie  
(dzieci w wieku 6-12 lat). 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473· 
filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Feriujemy z Biblioteką – zajęcia integracyjne. 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 
tel.: (017) 8669-475· 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

10.00 Hej dziewczyno! Hej chłopaku poznaj własny znak zodiaku – 
zajęcia edukacyjno-plastyczne. 

Filia nr 10 
ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 
filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Spotkanie z Gawronkiem Maciejem – zabawy integracyjne, 
wykonanie portretów-wizytówek gawronka. 

 
 

4 lutego 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Zimowe okienko – literacko-plastyczne zajęcia warsztatowe, 
tworzenie płatków śniegu z kółeczek origami oraz figur 
geometrycznych (dzieci w wieku 6-12 lat). 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 
tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Nie bądź jeleń weź paragon. Budżetowy zawrót głowy – 
spotkanie z Teresą Piechowicz-Barzyk – Rzecznikiem 
Prasowym Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 Zima w twórczości bajkopisarzy – głośne czytanie, zabawy 
plastyczne. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 
Smocze humory – legenda o Smoku Wawelskim –  
zajęcia animacyjno-czytelnicze dla dzieci, zabawy rytmiczno-
ruchowe, konkurs plastyczny. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-491 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 Zimowa składanka – gry i zabawy dla dzieci  
(dzieci w wieku 6-12 lat). 

mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-8@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-9@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-3@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473· 
filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Pokaż co potrafisz, a trafisz na afisz – zajęcia plastyczne, 
projektowanie plakatu. 

Filia nr 10 
ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 
filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie – zajęcia 
literacko-plastyczne. 

 
 

5 lutego 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 

Koci świat – literacko-plastyczne zajęcia warsztatowe, 
prezentacja jak obchodzić się ze zwierzętami, głośne 
czytanie, tworzenie zabawek dla zwierząt 
(dzieci w wieku 6-12 lat). 

Filia nr 1 
ul. Bohaterów 1 
tel.: (017) 8669-459 
filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 Mróz – zimowy malarz – zajęcia plastyczne. 

Filia nr 2 
ul. Fredry 5 
tel.: (017) 8669-462 
filia-2@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-13.00 Papierowy świat – zajęcia plastyczne. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 
tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Śnieżne wariacje – zimowe zagadki, tworzenie wierszyków, 
śnieżne zabawy. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Nie bądź jeleń weź paragon. Budżetowy zawrót głowy – 
spotkanie z Teresą Piechowicz-Barzyk – Rzecznikiem 
Prasowym Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie  

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 

Zabawy z chustą animacyjną – zabawy z elementami 
pedagogiki zabawy, ułatwiające wzajemne poznanie 
i integrujące grupę, zapamiętywanie imion i wymianę 
podstawowych informacji o sobie, zabawy ćwiczące refleks 
i spostrzegawczość . 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-491 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 

Europejski Rok Rozwoju 2015 r. – zajęcia dla najmłodszych 
czytelników z Ewą Nowak-Koprowicz – Wicedyrektor 
Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej  
przy WSIiZ w Rzeszowie oraz Zastępcą kierownika Punktu 
Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów  
(dzieci w wieku 6-12 lat). 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473· 
filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Stop dla nudy – gry i zabawy. 

mailto:filia-8@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-1@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-2@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-3@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-8@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 
tel.: (017) 8669-475· 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

10.00 Razem bawić się weselej – zajęcia plastyczne. 

Filia nr 10 
ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 
filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Główki łamanko nad krzyżówką, rebusem i literkową 
wykreślanką – zajęcia literacko-plastyczne. 

 
 

6 lutego 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Książkołaki – spotkanie DKK-u dla dzieci pod patronatem 
Instytutu Książki, zabawy literacko-plastyczne  
(dzieci w wieku 6-12 lat). 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 Zostań mistrzem – gry planszowe i towarzyskie, układanie 
bajkowych puzzli. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 Jak zostać detektywem w 7 dni – warsztaty 
detektywistyczne. 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473· 
filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 W karnawale czas na bale – zajęcia plastyczne, 
projektowanie masek karnawałowych. 

 
9 lutego 

 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 Kraina Europejskich Zabaw – zajęcia animacyjno-czytelnicze, 
zabawy. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-15.00 Kącik gier planszowych – gry dla dzieci. 

 
10 lutego 

 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Geo-planszowisko – mały maraton gier online, odkrywający 
tajemnice Polski, Europy i krajów europejskich  
(dzieci w wieku 6-12 lat). 

mailto:filia-9@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-8@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 1 
ul. Bohaterów 1 
tel.: (017) 8669-459 
filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 W świecie puzzli – turniej układanek. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 
tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Rysujemy, malujemy, lepimy – warsztaty plastyczne.  

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 Upominek z serduszkiem – zajęcia plastyczne i literackie. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 

Wesołe zabawy z tęczowym tunelem animacyjnym – 
zabawy animacyjne z elementami pedagogiki, zabawy 
mające na celu aktywizować uczestników, rozwijać a przede 
wszystkim bawić. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-491 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 

Nie bądź jeleń weź paragon. Budżetowy zawrót głowy – 
spotkanie z Teresą Piechowicz-Barzyk – Rzecznikiem 
Prasowym Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie  
(dzieci w wieku 6-12 lat). 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473· 
filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Głośne czytanie na drugie śniadanie – czytanie wybranych  
i lubianych baśni. 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 
tel.: (017) 8669-475· 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

10.00 Pierwsze koty za płoty – czy z przysłowiami masz kłopoty? – 
kalambury literackie, gry i zabawy dydaktyczne. 

Filia nr 10 
ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 
filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 W świecie kółek – konkurs plastyczny, wykonanie wesołych 
zwierzaków. 

 
 

11 lutego 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Eko-quizowisko – gry planszowe, gry memo, zadania 
drużynowe, eko-zabawy i zagadki, warsztaty recyklingowe, 
konkurs (dzieci w wieku 6-12 lat). 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 Łamigłówki dla każdej główki – zabawy matematyczne, 
rebusy, zagadki. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 

Wesołe zabawy z książką – zajęcia animacyjno-czytelnicze, 
gra dydaktyczna, książkowe bingo, gra w pytania  
i odpowiedzi, głośne czytanie ulubionych fragmentów baśni, 
zabawy z książką. 

mailto:filia-1@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-3@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-8@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-9@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-491 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 
Aniołki są wśród nas – zimowe zajęcia z origami – warsztaty 
plastyczne z Dorotą Noworól  
(dzieci w wieku 6-12 lat). 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473· 
filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Bez śniegu też można się bawić – zajęcia ruchowe. 

Filia nr 10 
ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 
filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Spacerkiem po Rzeszowie – konkursy, quizy i krzyżówki  
o Rzeszowie. 

 
 
 

12 lutego 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Edu-baśniowisko – literacko-plastyczne zajęcia warsztatowe, 
gry planszowe do tworzenia własnych opowiadań  
(dzieci w wieku 6-12 lat). 

Filia nr 1 
ul. Bohaterów 1 
tel.: (017) 8669-459 
filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 Walentynki – warsztaty plastyczne, wykonanie kartki  
i układanie życzeń walentynkowych. 

Filia nr 2 
ul. Fredry 5 
tel.: (017) 8669-462 
filia-2@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-13.00 Wesołe opowiastki – zajęcia literackie. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 
tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Bądź moją Walentynką – warsztaty z tworzenia kartek 
walentynkowych. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 Origami z wierszykami – zabawy inspirowane twórczością 
Agnieszki Frączek i Doroty Dziamskiej. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 
Mozaikowe wyszywanki i inne robótki ręczne – zajęcia 
plastyczne inspirujące dzieci do tworzenia własnych 
projektów i wzorów. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-491 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 Krajobraz w zimowej szacie – warsztaty plastyczne  
z Dorotą Noworól (dzieci w wieku 6-12 lat). 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473· 
filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Łamigłówki dla mądrej główki – krzyżówki i kalambury. 

mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-8@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-1@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-2@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-3@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-8@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 
tel.: (017) 8669-475· 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

10.00 Walentynkowe niespodzianki – zajęcia plastyczne. 

Filia nr 10 
ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 
filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Serduszkowe lampiony – zajęcia plastyczno-techniczne. 
Wykonanie walentynkowych lampionów. 

 
 

13 lutego 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 Za biblioteczną kurtyną – zabawy teatralne z pacynkami. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 
Serduszko dobrych życzeń – konkurs plastyczny z okazji 
Walentynek na najpiękniejsze serduszko dla bliskiej sercu 
osoby, konkurs na najpiękniejsze życzenia walentynkowe. 

10.00-11.00 Poetycka księga imion – konkurs recytatorski, recytacja 
wybranego utworu. 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473· 
filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Jak spędziłem ferie zimowe – poetycki koncert życzeń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:filia-9@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-8@wimbp.rzeszow.pl

	w placówkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

