
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu  

oraz jej Filie zapraszają dzieci i młodzież na zajęcia  

w czasie ferii zimowych od godz. 12.00 

 

W programie: 

 

Biblioteka w Podgórzu: 

1. Polskie legendy, baśnie, bajki- poznajemy skarby polskiej kultury (25 .01.2016 r.) 

2. Czarne charaktery w literaturze- zajęcia kreatywne (26.01.2016 r.) 

3. Podróż dookoła świata- poznajemy wybrane kraje (28.01.2016 r.) 

4. Jak twórczo i kreatywnie myśleć i rozwiązywać problemy- pracownicy Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Łomży- godz. 10.00 (29.01.2016 r.) 

5. Dyskusyjny Klub Książki- „Skąd się biorą rodzice Dziennik cwaniaczka” 

(1.02.2016r.) 

6. Zajęcia z książką terapeutyczną- zajęcia literackie (2.02.2016 r.) 

7. Każde dziecko coś potrafi- zajęcia plastyczne (4.02.2016 r.) 

8. Jak twórczo i kreatywnie myśleć i rozwiązywać problemy- pracownicy Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Łomży- godz. 10.00 (5.02.2016 r.) 

 

 



Filia w Pniewie: 

1. „ Zimowe okno”- zajęcia plastyczne (25.01.2016 r.) 

2. Zostań narratorem bajki- „Bajki na ścianie, czyli powrót rzutnika” . Rozmawiamy o 

rozwoju techniki filmowej 

(26.01.2016 r.) 

3. „ Papierowe naczynia”- zajęcia manualne (28.01.2016 r.) 

4. „Moje opowieści zimowe”- konkurs literacki (29.01.2016 r.) 

5. Gry i zabawy umysłowe (1.02.2016 r.) 

6. „ Wtorkowe mole książkowe”- głośne czytanie, praca w oparciu o książkę. 

Wybieramy najpiękniejszą baśń. 

 (2.02.2016 r.) 

7. Gry planszowe, zagadki i rebusy, zabawy słowami (4.02.2016 r.) 

8. „Walentynkowe laurki”, uroczyste zakończenie ferii (5.02.2016 r.) 

 

Filia w Wygodzie: 

1. „Baśnie, bajki, legendy- poznajemy skarby polskiej literatury”. Czytanie baśni. Gry 

stolikowe. (25.01.2016 r.) 

2. „Savoir- vivre na co dzień”- spotkanie z pedagogiem dla dzieci. Czytanie baśni. Gry 

komputerowe (26.01.2016 r.) 

3. „Baśnie, bajki, legendy”. Czytanie baśni. Lepienie bałwana. (28.01.2016 r.) 

4. „Baśnie, bajki, legendy”- konkurs plastyczny, wykonywanie ilustracji do 

przeczytanych bajek (29.01.2016 r.) 

5. Baśnie, bajki, legendy”- czytanie baśni, wykonywanie papierowych kukiełek do 

wybranych baśni. Gry stolikowe. (1.02.2016 r.) 

6. Gry komputerowe i stolikowe, zagadki. Wykonywanie papierowych kukiełek 

(2.02.2016 r.) 

7. Przygotowanie przedstawienia kukiełkowego wybranej baśni. Gry stolikowe 

(4.02.2016 r.) 

8. Przedstawienie kukiełkowe, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego (5.02.2016 r.) 

 

  

  



Filia w Konarzycach: 

 

1. Czytamy książkę Wandy Chotomskiej „ Dziesięć bałwanków”. Ilustracje do 

przeczytanego wiersza (25.01.2016 r.) 

2. Oglądanie filmu „ Bałwanek Bouli” na płycie DVD- Opowiadamy o przygodach 

głównego bohatera bajki (26.01.2016 r.) 

3. Czytamy książkę Urszuli Kozłowskiej „Bałwanek. Wykrojnik”. Gry stolikowe 

(28.01.2016 r.) 

4. Lepienie bałwanka- zabawy na śniegu (29.01.2016 r.) 

5. Zajęcia plastyczne- wyklejanie bałwanków (1.02.2016 r.) 

6. Oglądanie bajki „Rupet i śnieżna kula” na płycie DVD. Zagadki i rebusy 

 (2.02.2016 r.) 

7. Gry planszowe, zagadki i rebusy, zabawy słowami (4.02.2016 r.) 

   

Filia w Kupiskach: 

1. Czytanie fragmentów książki Michael Ende „Niekończąca się historia”- opowiadanie 

o przygodach głównych bohaterów książki (25.01.2016 r.) 

2. Oglądanie filmu „ Niekończąca się opowieść na płycie DVD (26.01.2016 r.) 

3. Słuchanie piosenki z filmu „Niekończąca się opowieść”. Gry stolikowe, zagadki, 

rebusy (28.01.2016 r.) 

4. Zabawy na śniegu- lepienie bałwana (29.01.2016 r.) 

5. Biblioteka w krainie fantazji- konkurs plastyczny (1.02.2016 r.) 

6. Gry planszowe, zagadki i rebusy, zabawy słowami (4.02.2016 r.) 

 

 

 Oprac. Justyna Kozłowska 


