
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach 
 

FERIE 2023 
 

Filia Data Tytuł Uwagi 
Filia nr 1  
ul. Karczówkowska 20 
25-711 Kielce 
tel. 41 345 59 73 
filia1@mbp.kielce.pl 
 
 

2.02.2023 
godz. 10.30 

Karnawał nie tylko w Wenecji    
Poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i za granicą, wykonywanie masek 
karnawałowych, quiz karnawałowy. 
 
W godzinach otwarcia biblioteki zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania  
z zasobów biblioteki, oferujemy bezpłatny dostęp do Internetu, gier planszowych  
i puzzli, zapewniamy szeroki wybór literatury dla dzieci i młodzieży. 
 

Wstęp wolny 

Filia nr 2  
ul. Krzemionkowa 1 
25-750 Kielce 
tel. 41 345 26 38 
filia2@mbp.kielce.pl 
 
 
 
 

30.01.2023 
31.01.2023 
godz.10.30 

Łapy, łapy, cztery łapy… 
Spotkania tematyczne w oparciu o książki z serii „Pies na medal” B. Gawryluk, 
zajęcia plastyczne, zgadywanki, układanie puzzli i rozwiązywanie krzyżówek. 
 

Wstęp wolny 

Filia nr 3 
ul. Jagiellońska 36 
25-606 Kielce 
tel. 41 345 23 01 
filia3@mbp.kielce.pl 
 
 

 
 
31.01.2023     
godz. 10.00   
 
2.02.2023  
godz. 11.30  
 
6.02.2023  
godz. 11.30   

Zimowe spotkania 
 
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 – 4 
lata, organizowane we współpracy z Centrum Edukacyjnym ProfiLingua w Kielcach. 
 
„Nudzie mówimy NIE” 
Zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci w wieku 0 – 12 lat. 
 
„Nudzie mówimy NIE”  
Zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci w wieku 0 – 12 lat. 

Wstęp wolny 

mailto:filia1@mbp.kielce.pl
mailto:filia2@mbp.kielce.pl
mailto:filia3@mbp.kielce.pl


 
8.02.2023   
godz. 10.00  

 
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 – 4 
lata, organizowane we współpracy z Centrum Edukacyjnym ProfiLingua w Kielcach. 

Filia nr 4 
ul. Górnicza 64 
25-651 Kielce 
tel. 41 344 33 14 
filia4@mbp.kielce.pl 
 

 
 
 
 
31.01.2023  
godz. 10.30    
 
2.02.2023  
godz. 10.30   
 
7.02.2023 
godz. 10.30   

Świętujemy ze zwierzętami 
Czytanie opowiadań o zwierzętach, gry i zabawy tematyczne, zagadki, quizy  
o zwierzętach, zajęcia plastyczne: 
 
Dzień Zebry 
 
 
Dzień Niedźwiedzia 
 
 
Dzień Hipopotama 
 
 
W pozostałe dni ferii zimowych zapraszamy dzieci do biblioteki, w godzinach 10.00-
15.00, do kolorowania i tworzenia własnych rysunków, układania puzzli oraz zabaw 
z grami planszowymi. 
 

Wstęp wolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filia nr 5 
ul. Warszawska 147 
25-547 Kielce 
tel. 41 331 22 78 
filia5@mbp.kielce.pl 
 
 

1.02.2023  
godz. 12.00 
 
 
 
 
8.02.2023  
godz. 12.00 

Egzotyczna podróż do Japonii 
 
Zajęcia dla dzieci, podczas których spędzimy magiczny czas w Kraju Wschodzącego 
Słońca, poznamy tajemniczy świat japońskiego teatru i orientalnych baśni. Teatrzyk 
kamishibai pt:  Zamek władcy mrówek. 
  
Egzotyczna podróż do Indii 
Zajęcia dla dzieci, podczas których wybierzemy się w egzotyczną podróż. Poznamy 
kulturę, zabytki oraz smaki Indii. Tajemnice tego fascynującego kraju odkryjemy 
m.in. dzięki książce Martyny Wojciechowskiej  Zwierzaki Świata. 

Wstęp wolny 

mailto:filia4@mbp.kielce.pl
mailto:filia5@mbp.kielce.pl


 

Filia nr 6 
ul. Wikaryjska 1 
25-255 Kielce 
tel. 575 051 210 
filia6@mbp.kielce.pl 
 
 

 
 
6.02.2023 – 
10.02.2023 

My się zimy nie boimy, zawsze dobrze się bawimy 
 
„Pocztówki z ferii” – wystawa prac uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej im. 
M. Reja w Kielcach 
 
Ponadto od 06.02.2023 do 10.02.2023 w godzinach pracy biblioteki, zapraszamy do 
zabawy w rozwiązywanie zimowych zagadek i rebusów. 
 

Wstęp wolny 

Filia nr 7 
ul. Czarnowska 12 
25-504 Kielce 
tel. 798 163 238 
mediateka@mbp.kielce.pl 
 

31.01.2023 
i 7.02.2023  
godz. 12.00 
 
 
 
 
1.02.2023 
i 8.02.2023 
godz. 11.00 

 
 
1.02.2023 
godz. 15:00-
20:00 
 

Warsztaty z Minecraftem 
 
Dzieci będą projektować wymyślone przez siebie komiksowe historie, a następnie 
osadzą je w świecie dobrze znanej gry Minecraft. Zajęcia będą doskonałą okazją do 
dobrej zabawy i współdziałania w grupie.  
Zajęcia dla dzieci wieku 10-12 lat.  

Zajęcia plastyczne 
 
Uczestnicy zajęć będą wykonywać elementy z gliny. Na pierwszych zajęciach 
stworzą ciekawe gliniane figurki, a na kolejnych pokolorują je i ozdobią.  
Zajęcia dla dzieci wieku 9-13 lat.  

Warsztaty gier planszowych 
 
Spotkanie z cieszącymi się coraz większą popularnością planszówkami.  

Liczba miejsc 
ograniczona 
Zapisy pod 
numerem 
telefonu:  
798 163 238 
 
 
Jak wyżej 

 
 
 
Wstęp wolny 

Filia nr 8 
os. Barwinek 31 
25-150 Kielce 
tel. 41 361 47 26 

 
6.02.2023  
godz. 10.00-
11.00 

Wokół karnawału 
 
Maskujemy się! 
Tworzenie masek karnawałowych – warsztaty plastyczne. 

Wstęp wolny 

mailto:filia6@mbp.kielce.pl
mailto:mediateka@mbp.kielce.pl
https://www.google.com/search?q=mediateka%20kielce%20nr%20telefonu&oq=mediateka+kielce+nr+telefonu&aqs=chrome..69i57j33i160l4j33i22i29i30.6076j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11029451041697151029&lqi=ChxtZWRpYXRla2Ega2llbGNlIG5yIHRlbGVmb251IgIQAUiVj-vgwLKAgAhaGBAAGAAYASIQbWVkaWF0ZWthIGtpZWxjZZIBB2xpYnJhcnmqARgQASoUIhBtZWRpYXRla2Ega2llbGNlKAs&ved=2ahUKEwjQi8b43Lz8AhUV6CoKHRkDBmkQvS56BAgNEAE&sa=X&rlst=f


filia8@mbp.kielce.pl 
 

 
 
7.02.2023 
godz. 10.00-
11.00 
 
8.02.2023 
godz. 10.00-
11.00 
 
9.02.2023 
godz. 10.00-
11.00 
 
10.02.2023 
godz. 10.00-
11.00 
 

 
 
Korona czy kapelusz? Szykujemy rekwizyty karnawałowe 
Warsztaty plastyczne 
 
 
Girlandy i inne ozdoby 
Warsztaty plastyczne 
 
 
Kim jesteś na balu karnawałowym? 
Gry i zabawy literacko-plastyczne 
 
 
Kolorujemy karnawałowo 
Karnawał w rysunkach dzieci 
 

Filia nr 9 
ul. Okrzei 9 
25-525 Kielce 
tel. 41 343 16 10 
filia9@mbp.kielce.pl 
 

 
 
3.02.2023 
godz. 16.00 

Kreatywnie i kolorowo w bibliotece 
 

Spotkania (warsztaty) dla dzieci z Ukrainy.  
  
Dodatkowo w każdy wtorek i czwartek w godz. 11.00-13.00 zapraszamy dzieci do 
korzystania z darmowego Internetu oraz na gry i zabawy z wolontariuszami.  
 

Wstęp wolny 

Filia nr 10 
ul. Konopnickiej 5 
25-406 Kielce 
41 331 66 46 
filia10@mbp.kielce.pl 

7.02.2023 
8.02.2023 
godz. 10.00-
12.00 

W wodnym świecie 
 
Tworzenie akwarium - warsztaty plastyczne, malowanie rybek, wyklejanie 
cekinami. 
 

Wstęp wolny 

mailto:filia8@mbp.kielce.pl
mailto:filia9@mbp.kielce.pl
mailto:filia10@mbp.kielce.pl


  

Filia nr 11 
ul. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego 53 
25-432 Kielce 
tel. 41 331 83 46 
filia11@mbp.kielce.pl 
 

1.02.2023  
7.02.2023 
9.02.2023 
godz. 10.15 – 
11.30                                                                     
                                        
 

„ Zimowy kiermasz rozmaitości” – zajęcia dla dzieci w wieku 5-9 lat 

Zabawy ruchowe i literackie ( rozwiązywanie  zimowych rebusów i zagadek). 

Różnorodne zajęcia plastyczne (ćwiczenie zdolności manualnych, kreatywności, 
rozwijanie wyobraźni), np. 
 
- wykonanie postaci bajkowych z tekturowych rolek, 
- wykonanie papierowych zawieszek na drzwi  z tektury i papieru kolorowego, 
- wykonanie papierowych  dinozaurów lub wybranych przez dzieci zwierząt, 
- kreatywne zabawy z piankoliną. 
 

Wstęp wolny 

Filia 12 
ul. Zagórska 60 
25-359 Kielce 
tel. 41 344-36-71 
Filia12@mbp.kielce.pl 
 
 

2.02.2023  
godz. 9.00 
 
 
 
 
 
7.02.2023  
godz. 9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spędzanie wolnego czasu podczas ferii. My pets – Moje zwierzęta 
 
Gościem zaproszonym na zajęcia w bibliotece będzie przedstawiciel Centrum 
Edukacyjnego ProfiLingua. W programie m. in.: 
- zajęcia z elementami języka angielskiego (słownictwo i gramatyka) 
- proste eksperymenty rozwijające ciekawość dzieci. 
 
Mapa -  niezbędnik podróżnika. 
 

Gościem zaproszonym na zajęcia w bibliotece będzie właścicielka EDUKIDO 
(specjalizujących się w klockach LEGO. W programie  m. in.: 
- rozmowa o mapie świata (zapoznanie z atlasem geograficznym), 
- warsztaty konstrukcyjne z klockami LEGO, 
- budowanie charakterystycznych budowli dla danego kraju i dopasowanie ich do 
odpowiedniego miejsca na mapie. 
Na zakończenie każde dziecko zostanie nagrodzone dyplomem. 
 

Wstęp wolny 

mailto:filia11@mbp.kielce.pl
mailto:Filia12@mbp.kielce.pl


8.02.2023  
godz. 10.00 
Osiedlowy Klub 
Kultury 
„MINIATURA” 
ul. Zagórska 65 

Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna zimą 
 
Gościem specjalnym zaproszonym przez Filię nr 12 będzie przedstawiciel  
z Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej w Kielcach. 
W programie zajęć m. in.: 
- wykład na temat zdrowego odżywiania, 
- prezentacja układu ćwiczeń, 
- rozwiązywanie krzyżówki na temat sportów zimowych, 
- quizy i zabawy związane z feriami. 
 

Filia nr 13 
ul. Naruszewicza 25 
25-628 Kielce 
tel. 41 335 88 21 
filia13@mbp.kielce.pl 
 

 
 
1.02.2023  
godz. 9.30 
 
8.02 2023 
godz. 10.00 
 
 

Zimowa biblioteka 
 
„Zimowe poczytajki”  
Zajęcia literacko – plastyczne 

 
„Bałwankowa kraina” 
Warsztaty plastyczne 

 

Wstęp wolny 
 

 

mailto:filia13@mbp.kielce.pl

