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„Książka na wakacjach” 

Plan zajęć stacjonarnych dla dzieci w czasie wakacji w placówkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie  

1 lipca 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:00-11:00 

Opowieści z lasu: warsztaty 
animacyjno-plastyczne, 
ciekawostki na temat drzew, quizy  
i zagadki przyrodnicze. Zajęcia 
inspirowane książką „O czym 
szumią drzewa” Petera 
Wohllebena. 
 

Filia nr 13  
ul. Iwonicka 38  
tel.: (017) 8669-495  
filia-13@wimbp.rzeszow.pl 

11:00 - 12:00 

Bajeczne kamyczki szczęścia – 
zajęcia plastyczne – dzieci 
namalują na kamykach postacie 
bajkowe. Wysłuchają audiobook 
„Kamyki Astona” Lotty 
Geffenblad. 

 

2 lipca 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 13  
ul. Iwonicka 38  
tel.: (017) 8669-495  
filia-13@wimbp.rzeszow.pl 

11:00 - 12:00 

Pomaluj swój świat – malowanie 
na foliowych ścianach 
wymarzonego świata – zajęcia 
plastyczne. 

 

 

6 lipca 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:30-11:30 

Safari na mega planszy: zajęcia 
plastyczne, zagadki, zabawa  
z tekstem literackim.  
 

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

11:00-12:00 

Przybornik na długopisy – 
warsztaty rękodzielnicze na 
podstawie książki „Co się zdarzyło 
w piórniku” Izabeli Mikrut – 
tworzenie przyborników z puszek, 
filcu, pianki dekoracyjnej, 
nakrętek, kolorowych nici. 

 

8 lipca 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:30-11:30 

Bajkowy korowód – zajęcia  
z papieroplastyki  
z wykorzystaniem bajek dla dzieci. 
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Filia nr 6  
ul. Podwisłocze 6  
tel.: (017) 8669-470  
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

10:00-11:00 

Kolorowe warzywa z kulki bibułki 
- zajęcia czytelniczo-plastyczne.  
W programie wykonywanie 
warzyw z bibuły, czytanie wierszy 
Jana Brzechwy, zagadki  
o warzywach.  
 

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

11:00-12:00 

Malowane kamienie – warsztaty 
literacko-plastyczne – tworzenie 
rankingu najlepszych (zdaniem 
dzieci) książkowych bohaterów 
oraz  malowanie na kamieniach 
ulubionych postaci  
z książek,  bajek i baśni oraz 
zwierząt 

 

 

13 lipca 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:30-11:30 
Był sobie król… - literackie 
wyprawy do baśniowej krainy: 
zabawy plastyczne i teatralne.  

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

11:00-12:00 

Ramka na zdjęcia DIY– warsztaty 
DIY na podstawie książki   – 
projektowanie eko ramek na 
zdjęcia z tektury, kolorowych 
papierowych słomek, guzików, 
muszelek, pomponów  
i patyczków kreatywnych oraz 
pianki ozdobnej. 

 

15 lipca 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:30-11:30 
Kółko, kwadrat – tajemniczy 
zamek: zabawy animacyjno-
czytelnicze 

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

10:00-11:00 

Wesoła pszczoła – warsztaty 
edukacyjno-plastyczne na 
podstawie książki "Gaja  
w opałach" Jakuba Tylmana.  
W programie głośne czytanie, 
ciekawostki o pszczołach, zabawy 
ruchowe i prace plastyczne.  
 

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

11:00-12:00 

Kleksy  - warsztaty plastyczne na 
podstawie książki  „Kleksy. Wielka 
księga malowania palcami” 
Norberta Pautnera – malowanie 
obrazów palcami przy pomocy 
farb akrylowych. 
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20 lipca 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:30-11:30 
Zatrzymać wakacyjne 
wspomnienia – lapbook: 
warsztaty literacko-plastyczne. 

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

11:00-12:00 

Kółeczkowe origami - warsztaty 
literacko-plastyczne na podstawie 
książek Agnieszki Frączek i Doroty 
Dziamskiej z cyklu „Origami  
z wierszykami” – komponowanie 
origami płaskiego z kółeczek.  
 

 

22 lipca 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:30-11:30 
Wakacyjna maskotka - technika 
dowolna: zabawy plastyczne 
inspirowane wyobraźnią. 

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

10:00-11:00 

Skrzydlaty magiczny koń - zajęcia 
czytelniczo-plastyczne z 
elementami edukacyjnymi.  
W programie rozmowy i 
prezentacje o koniach, czytanie 
opowiadania Wandy Chotomskiej 
„Mój piękny, złoty koń”, prace 
plastyczne. 
 

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

11:00-12:00 

Re re kum kum! – warsztaty 
plastyczne na podstawie książki 
„Uśmiech dla żabki” Przemysława 
Wechterowicza – żabka 3D  
z kolorowego papieru. 
 
 

 

27 lipca 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:30-11:30 
Kot w butach – kreatywne kolaże 
z gazet: zabawy literackie  
i plastyczne. 

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

11:00-12:00 

Rodzina Łyżek – warsztaty 
literacko-plastyczne na podstawie 
książki „Rodzina Sztućców” 
Madleny Szeligi – tworzenie 
postaci z łyżek do mini teatrzyku. 
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29 lipca 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:30-11:30 

Koło fortuny – raz pytanie – raz 
odpowiedź: poznajemy 
ciekawostki  
z różnych dziedzin wiedzy. 

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

10:00-11:00 

Halo, halo! Tutaj ptasie radio – 
zajęcia czytelniczo-plastyczne  
z elementami edukacyjnymi. 
Czytanie wiersza Juliana Tuwima 
„Ptasie radio”, ciekawostki  
o ptakach, zagadki i zgadywanki, 
prace plastyczne.  
 

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

11:00-12:00 

Decoupage na szkle – warsztaty 
DIY – ozdabianie słoików metodą 
decoupage.  
 

 

30 lipca 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 13  
ul. Iwonicka 38  
tel.: (017) 8669-495  
filia-13@wimbp.rzeszow.pl 

11:00 - 12:00 
Spotkanie z Misiem Tulisiem – 
warsztaty o emocjach, zabawy  
z chustą klanzy. 

 

3 sierpnia 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 10  
ul. Podchorążych 1  
tel.: (017) 8669-476  
filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

10:00 - 11:00 

Ulubione, śmieszne i pocieszne - 
piknikowa impreza czytelnicza 
mająca na celu zaproszenie dzieci 
do krainy literatury dziecięcej. W 
programie: czytanie rymowanych 
wierszy, rysowanie kredą 
ulubionych bohaterów literackich. 
Zabawy animacyjne w plenerze z 
wykorzystaniem m.in. Chusty 
Klanzy. Spotkanie plenerowe na 
Osiedlowym placu zabaw. 

 

5 sierpnia 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:00-11:00 

W podwodnym świecie – 
warsztaty czytelniczo-plastyczne. 
W programie czytanie morskich 
opowieści i prace plastyczne – 
papierowe rybki 3D.   
 

Filia nr 13  
ul. Iwonicka 38  
tel.: (017) 8669-495  

11:00 - 12:00 
Paluszkowe pacynki - warsztaty 
plastyczne (zwierzątka pacynki 
zakładane na palec). Spotkanie 



str. 5 
 

filia-13@wimbp.rzeszow.pl będzie mieć na celu rozwijanie 
kreatywności i sprawności 
manualnej wśród dzieci.  
Po zakończeniu warsztatów dzieci 
będą mogły zabrać ze sobą swoje 
pacynki, a następnie wykorzystać 
je do tworzenia domowych 
teatrzyków. 

 

12 sierpnia 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:00-11:00 

Mój przyjaciel pies – zajęcia 
edukacyjno-plastyczne.  
W programie rozmowy  
i prezentacje o psach, prace 
plastyczne – pieski wykonane 
farbami metodą stempelkową. 

 

17 sierpnia 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 10  
ul. Podchorążych 1  
tel.: (017) 8669-476  
filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

10:00 - 11:00 

Zróbmy ZOO na wesoło – zabawa 
piknikowa przygotowana na 
podstawie wierszy Jana Brzechwy. 
Czytelnicze atrakcje w wykonaniu: 
Marii Gulak, Stanisławy Bełch, 
Agnieszki Przywary. Spotkanie 
plenerowe na Osiedlowym placu 
zabaw przy ul. Podchorążych 1. 

 

19 sierpnia 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

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

10:00-11:00 

Wakacyjna skrzynia skarbów – 
zajęcia animacyjno-plastyczne.  
W programie wykonanie 
skrzyneczek na wakacyjne skarby  
i podsumowanie wakacyjnych 
spotkań.   
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Oferta ONLINE przygotowana przez bibliotekarzy WiMBP w Rzeszowie: 

DATA ZAJĘCIA 

Warsztaty i tutoriale plastyczne online 

25 czerwca Przydasie z recyklingu 

28 czerwca  Stonoga 

29 czerwca Letnia łąka – zabawy z bibułą 

30 czerwca Lista życzeń wypożyczeń 

1 lipca Pracowite pszczoły 

2 lipca Bajeczne myszkowanie – myszka z papierowej wytłaczanki oraz farb plakatowych  

5 lipca Dmuchawce - obraz 

6 lipca Pszczółki małe, ale jakże doskonałe  

8 lipca Taka mała ośmiorniczka, co to osiem ramion miała 

9 lipca Hau, hau, hau każdy piesek święto ma – piesek pacynka z tektury 

12 lipca Na niepogodę, gra w pudełku 

13 lipca Co w trawie piszczy: ważka 

14 lipca Dinozaury w ogródku 

15 lipca Wycinamy i już mamy – tutorial plastyczny z płaskiego origami z okazji Dnia Czerwonego Kapturka. 

16 lipca Origami z wierszykami - osa 

19 lipca Złota rybka – w nawiązaniu do „Bajki o rybaku i złotej rybce” Aleksandra Puszkina 

20 lipca Maju, Maju cóż zobaczymy dziś… - tutorial plastyczny z okazji Dnia pszczółki Mai 

21 lipca 
Eko zakładki – warsztaty plastyczne. Do zrobienia zakładek wykorzystamy suszone kwiaty, liście, wycinki  
z gazet. W ten sposób powstaną piękne zakładki, w których zachowamy odrobinę lata 

22 lipca Balonem w podróż dookoła świata 

23 lipca Co słonko widziało 

26 lipca Papierowe cudawianki 

28 lipca Co w trawie piszczy: konik polny 

2 sierpnia 
W tanGram – tutorial prezentujący jak można wykonać własny kolorowy tangram, chińską układankę 
znaną już od około 3000 lat 

3 sierpnia Wakacyjna podróż dookoła świata - samolot 

4 sierpnia Na wakacjach jest fajnie 

5 sierpnia Motylkowy wiraż 

6 sierpnia Fruwająca Boża Krówka - origami 

9 sierpnia Wielka gra 

10 sierpnia Tajemniczy ogród 

11 sierpnia Prosty przepis na domek 

12 sierpnia Kolorowe ptaszki 

13 sierpnia Podróże małe i duże: Japonia 

16 sierpnia Wakacyjna podróż dookoła świata - żaglówka 

17 sierpnia Origami z wierszykami - sroka 

19 sierpnia Mięciutki piesek 

24 sierpnia Wakacyjne puzzle 

26 sierpnia Pewna ryba chciała wiedzieć, czemu w wodzie musi siedzieć - origami 

27 sierpnia Widokówka z wakacji 

30 sierpnia Dinozaury w ogródku 

31 sierpnia Kolorowe wakacje – kwiatowe krajobrazy 

Tutoriale edukacyjne 

20 lipca Podkarpackie wycieczki dla całej rodziny 

18 sierpnia Bezpiecznie na wakacjach 

23 sierpnia Letnia opowieść 

Warsztaty literackie i gry multimedialne 

7 lipca 

W czekoladowym świecie – literacki escape room. Gra oparta na  książce „Charlie i fabryka czekolady” 
Roalda Dahla. Na uczestników będą czekać zagadki związane z treścią książki. Po udzieleniu prawidłowej 
odpowiedzi pojawi się cyfra, którą trzeba zapamiętać, by na końcu wpisać kod umożliwiający ukończenie 
gry. Na zakończenie na uczestników będzie czekać niespodzianka. 
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25 sierpnia 
Przez Afrykę ze Stasiem i Nelą – literacki escape room. Escape room oparty na treści książki „W pustyni i w 
puszczy” oraz ogólnej wiedzy o Afryce i starożytnym Egipcie. Zadaniem uczestników będzie odszukanie 
wskazówek (np. informacji historycznych, klucza do szyfru) i rozwiązanie zagadek. 

Spotkania online 

27 lipca 
Las nie tylko na wakacje. Rozmowa o edukacji leśnej z podleśniczym Leśnictwa w Hermanowej Andrzejem 
Kudłą oraz założycielką Turkusowej Polany - pierwszego leśnego przedszkola na Podkarpaciu Magdaleną 
Magierą. (Nagranie w czerwcu, emisja lipiec albo pierwszy tydzień sierpnia) 

30 lipca Z miłości do Jeżycjady. Zlot fanów powieści Małgorzaty Musierowicz w wersji online. 

Akcje czytelnicze 

lipiec - sierpień Książkowe kamyki i kamyczki 

Filia nr 8, ul. Okulickiego 3 

Akcja biblioteczna, polegająca na przygotowaniu kolorowych kamieni z tytułem polecanej książki bądź rysunkiem.  
W bibliotece będzie również przygotowany koszyczek z gotowymi kamyczkami dla tych , którzy nie lubią lub nie potrafią 
malować. Zadaniem czytelników będzie pozostawienie kamyczka w dowolnie wybranym przez siebie miejscu (ławka, 
przystanek, kawiarnia, plaża itp.). 
 

lipiec - sierpień Lista życzeń - wypożyczeń 

Filia nr 16, ul. Gromskiego 10/C 

Aby wyjść naprzeciwko oczekiwaniom czytelników, podczas wakacyjnej zabawy, będzie można zaproponować zakup książki 
spośród aktualnej oferty wydawniczej. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakich tytułów brakuje w naszej bibliotece. Zgłoszenie można 
przesyłać mailowo /filia-16@wimbp.rzeszow.pl/ lub składać stacjonarnie podczas wizyty w Filii nr 16. 

 

Wszystkie wydarzenia online będą dostępne na Facebooku @WiMBPwRzeszowie 

mailto:filia-16@wimbp.rzeszow.pl

