Plan imprez
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Kielcach w czasie trwania ferii zimowych
Zima w Mieście 2018
Na imprezy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach akcji Zima
w Mieście 2018 wstęp wolny.
Sieciaki w Internecie – od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-14:00 wszystkie filie
zapraszają dzieci i młodzież szkolną do bezpłatnego korzystania z Internetu.
Planszolandia - codziennie w godzinach otwarcia biblioteki w filiach 1,2,3,4,5,8,9,10,11,13
dzieci mogą korzystać z gier planszowych.
Puzzlomania - codziennie w godzinach otwarcia biblioteki w filiach 1,2,3,4,5,8,9,10,11,13 dzieci
mogą układać puzzle.

12.02.2018 (poniedziałek)
Filia nr3 (osiedle Czarnów – ul. Jagiellońska 36, tel. 41 345 23 01)
11:00 – 13:00 Baw się razem z nami – Książka uczy i bawi – głośne czytanie wybranych przez
dzieci książek. Gry i zabawy literackie. Dla dzieci do lat 12.
Filia nr 5 (osiedle Uroczysko – ul. Warszawska 147, tel. 41 331 22 78)
12:00 – 14:00 Piraci – rozbójnicy z Karaibów – poznanie zwyczajów Piratów przy pomocy
ksiązki Piraci – 101 ciekawostek, zabawa w morską bitwę. Dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Filia nr 9 ( ul. Okrzei 9, tel. 41 343 16 10)
10:00 – 11:00 Ferie z bajkami – czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe.
Dla dzieci w wieku 5-10 lat.
Filia nr 12 (osiedle Zagórska Południe – ul. Zagórska 60, tel.41 344 36 71)
10:00 – 11:30 Modne na-stroje – cykl spotkań dla dzieci w wieku 7-14 lat.
Spotkanie pierwsze Krynoliny i surduty – moda historyczna.

13.02.2018 (wtorek)
Filia nr 3 (osiedle Czarnów – ul. Jagiellońska 36, tel. 41 345 23 01)
11:00 – 13:00 Baw się razem z nami – Książka uczy i bawi – głośne czytanie wybranych przez
dzieci książek. Gry i zabawy literackie. Dla dzieci do lat 12.
Filia nr 4 (osiedle Herby – ul. Górnicza 64, tel. 41 344 33 14)
11:00 – 13:00 Ferie z Nelą Reporterką – Spotkanie na kole podbiegunowym - gry i zabawy
literackie, quizy, konkursy i zajęcia plastyczne. Dla dzieci do lat 12.
Filia nr 10 (osiedle Bocianek – ul. Konopnickiej 5, tel. 41 331 66 46)
11:00 – 12:00 Zima Muminków – głośne czytanie książki, „zimowe” zabawy ruchowe, zajęcia
plastyczne – ozdobne wycinanki. Dla dzieci od 5 do 10 lat.
Filia nr 12 (osiedle Zagórska Południe – ul. Zagórska 60, tel.41 344 36 71)
10:00 – 11:30 Modne na-stroje – cykl spotkań dla dzieci w wieku 7-14 lat.
Spotkanie drugie Z szafy babuni – moda retro.

14.02.2018 (środa)
Filia nr 1 (ul. Karczówkowska 20, tel. 41 345 59 73)
11:00 – 12:00 Bezpieczne safari - zabawy literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5- 8 lat.
Filia nr 3 (osiedle Czarnów – ul. Jagiellońska 36, tel. 41 345 23 01)
11:00 – 13:00 Baw się razem z nami – Książka uczy i bawi – głośne czytanie wybranych przez
dzieci książek. Gry i zabawy literackie. Dla dzieci do lat 12.
Filia nr 8 (Barwinek 31, tel. 41 361 47 26)
11:00 – 13:00 Bezpieczne sporty zimowe - rozmowa o bezpieczeństwie w czasie zimowych
zabaw, czytanie fragmentów wybranych książek, zajęcia plastyczne przedstawiające sporty
zimowe. Dla dzieci do lat 12.
Filia nr 12 (osiedle Zagórska Południe – ul. Zagórska 60, tel.41 344 36 71)
10:00 – 11:30 Modne na-stroje – cykl spotkań dla dzieci w wieku 7-14 lat.
Spotkanie trzecie Skok w przyszłość – moda futurystyczna.
Filia nr 13 (osiedle Pod Dalnią – ul. Naruszewicza 25, tel. 41 335 88 21)
09:00 – 10:00 W krainie lodu – czytanie bajek o zimie, zajęcia plastyczne Zimowe wyklejanki.
Dla dzieci w wieku 5-8 lat.

15.02.2018 (czwartek)
Filia nr 3 (osiedle Czarnów – ul. Jagiellońska 36, tel. 41 345 23 01)
11:00 – 13:00 Baw się razem z nami – Książka uczy i bawi – głośne czytanie wybranych przez
dzieci książek. Gry i zabawy literackie. Dla dzieci do lat 12.
Filia nr 4 (osiedle Herby – ul. Górnicza 64, tel. 41 344 33 14)
11:00 – 13:00 Ferie z Nelą Reporterką – Tajemnice oceanów - gry i zabawy literackie, quizy,
konkursy i zajęcia plastyczne. Dla dzieci do lat 12.
Filia nr 9 ( ul. Okrzei 9, tel. 41 343 16 10)
10:00 – 11:00 Ferie z bajkami – czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe.
Dla dzieci w wieku 5-10 lat.
Filia nr 10 (osiedle Bocianek – ul. Konopnickiej 5, tel. 41 331 66 46)
11:00 – 12:00 Zima Muminków – głośne czytanie książki, „zimowe” zabawy ruchowe, zajęcia
plastyczne – ozdobne wycinanki. Dla dzieci od 5 do 10 lat.
Filia nr 12 (osiedle Zagórska Południe – ul. Zagórska 60, tel.41 344 36 71)
10:00 – 11:30 Modne na-stroje – cykl spotkań dla dzieci w wieku 7-14 lat.
Spotkanie czwarte Szałowa moda karnawałowa..

16.02.2018 (piątek)
Filia nr 3 (osiedle Czarnów – ul. Jagiellońska 36, tel. 41 345 23 01)
11:00 – 13:00 Baw się razem z nami – Książka uczy i bawi – głośne czytanie wybranych przez
dzieci książek. Gry i zabawy literackie. Dla dzieci do lat 12.
Filia nr 9 ( ul. Okrzei 9, tel. 41 343 16 10)
10:00 – 11:00 Nasz kochany kotek – głośne czytanie utworów o kotach, zajęcia plastyczne, gry
i zabawy ruchowe. Dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Filia nr 12 (osiedle Zagórska Południe – ul. Zagórska 60, tel.41 344 36 71)
10:00 – 11:30 Modne na-stroje – cykl spotkań dla dzieci w wieku 7-14 lat.
Spotkanie piąte W blasku gwiazd – wielka gala finałowa.

19.02.2018 (poniedziałek)
Filia nr 3 (osiedle Czarnów – ul. Jagiellońska 36, tel. 41 345 23 01)
11:30 – 13:00 Akademia artystyczna - zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych
technik. Dla dzieci do 12 lat.
Filia nr 5 (osiedle Uroczysko – ul. Warszawska 147, tel. 41 331 22 78)
12:00 – 14:00 Wikingowie – wojownicy ze Skandynawii – „wyprawa” na daleką Północ do krainy
Wikingów przy wykorzystaniu książki Podróże po Szumiących morzach, zajęcia plastyczne,
zagadki gry i zabawy ruchowe. Dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Filia nr 9 (ul. Okrzei 9, tel. 41 343 16 10)
10:00 – 11:00 Ferie z bajkami – czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe.
Dla dzieci w wieku 5-10 lat.
Filia nr 11 (osiedle Świętokrzyskie – ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 53, tel. 041 331 83 46)
11:30 – 13:00 Zima pełna pytań – spotkania literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat.

20.02.2018 (wtorek)
Filia nr 2 (osiedle Podkarczówka – ul Krzemionkowa 1, tel. 41 345 26 38)
10:30 – 11:30 Pippi na południowym Pacyfiku – głośne czytanie wybranych fragmentów książki,
zabawy literacko- plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, quizy, zagadki krzyżówki
zabawy ruchowe - dla dzieci w wieku 8-12 lat.
Filia nr 3 (osiedle Czarnów – ul. Jagiellońska 36, tel. 41 345 23 01)
11:30 – 13:00 Akademia artystyczna - zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych
technik. Dla dzieci do 12 lat.
Filia nr 4 (osiedle Herby – ul. Górnicza 64, tel. 41 344 33 14)
11:00 – 13:00 Ferie z Nelą Reporterką – Poszukiwanie skarbów - gry i zabawy literackie, quizy,
konkursy i zajęcia plastyczne. Dla dzieci do lat 12.
Filia nr 10 (osiedle Bocianek – ul. Konopnickiej 5, tel. 41 331 66 46)
11:00 – 12:00 Zima Muminków – głośne czytanie książki, „zimowe” zabawy ruchowe, zajęcia
plastyczne – ozdobne wycinanki. Dla dzieci od 5 do 10 lat.

21.02.2018 (środa)
Filia nr 1 (ul. Karczówkowska 20, tel. 41 345 59 73)
11:00 – 12:00 Bezpieczne safari - zabawy literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 5- 8 lat.
Filia nr 2 (osiedle Podkarczówka – ul Krzemionkowa 1, tel. 41 345 26 38)
10:30 – 11:30 Pippi na południowym Pacyfiku – głośne czytanie wybranych fragmentów książki,
zabawy literacko- plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, quizy, zagadki krzyżówki
zabawy ruchowe - dla dzieci w wieku 8-12 lat.

Filia nr 3 (osiedle Czarnów – ul. Jagiellońska 36, tel. 41 345 23 01)
11:30 – 13:00 Akademia artystyczna - zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych
technik. Dla dzieci do 12 lat.
Filia nr 8 (Barwinek 31, tel. 41 361 47 26)
11:00 – 13:00 Biegi narciarskie, slalom, narciarstwo alpejskie – sportowe ciekawostki z igrzysk
zimowych oraz budowanie makiety ze zjazdu narciarskiego. Dla dzieci do lat 12.
Filia nr 11 (osiedle Świętokrzyskie – ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 53, tel. 041 331 83 46)
11:30 – 13:00 Zima pełna pytań – spotkania literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Filia nr 13 (osiedle Pod Dalnią – ul. Naruszewicza 25, tel. 41 335 88 21)
09:00 – 10:00 Zimowy zwierzyniec – głośne czytanie opowieści o zimowych zwyczajach
zwierząt, pogadanka na temat śladów zwierząt, praca plastyczna Zimowe domy zwierząt.
Dla dzieci w wieku 5-8 lat.

22.02.2018 (czwartek)
Filia nr 2 (osiedle Podkarczówka – ul Krzemionkowa 1, tel. 41 345 26 38)
10:30 – 11:30 Pippi na południowym Pacyfiku – głośne czytanie wybranych fragmentów książki,
zabawy literacko- plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, quizy, zagadki krzyżówki
zabawy ruchowe - dla dzieci w wieku 8-12 lat.
Filia nr 3 (osiedle Czarnów – ul. Jagiellońska 36, tel. 41 345 23 01)
11:30 – 13:00 Akademia artystyczna - zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych
technik. Dla dzieci do 12 lat.
Filia nr 4 (osiedle Herby – ul. Górnicza 64, tel. 41 344 33 14)
11:00 – 13:00 Ferie z Nelą Reporterką – Na tropie przygód - gry i zabawy literackie, quizy,
konkursy i zajęcia plastyczne. Dla dzieci do lat 12.
Filia nr 9 ( ul. Okrzei 9, tel. 41 343 16 10)
10:00 – 11:00 Ferie z bajkami – czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe. Dla
dzieci w wieku 5-10 lat.
Filia nr 10 (osiedle Bocianek – ul. Konopnickiej 5, tel. 41 331 66 46)
11:00 – 12:00 Zima Muminków – głośne czytanie książki, „zimowe” zabawy ruchowe, zajęcia
plastyczne – ozdobne wycinanki. Dla dzieci od 5 do 10 lat.

23.02.2018 (piątek)
Filia nr 3 (osiedle Czarnów – ul. Jagiellońska 36, tel. 41 345 23 01)
11:30 – 13:00 Akademia artystyczna - zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych
technik. Dla dzieci do 12 lat.
Filia nr 11 (osiedle Świętokrzyskie – ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 53, tel. 041 331 83 46)
11:30 – 13:00 Zima pełna pytań – spotkania literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat.

