
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu 

wraz z filiami w Wygodzie, Pniewie, Kupiskach i Konarzycach 

zaprasza w poniedziałki, wtorki , środy, czwartki i piątki w godzinach: 12.00- 15.00 na: 

 

                   Biblioteka w Podgórzu 

 • Gry i zabawy edukacyjne (książka w plenerze- piknikowo, krzyżówki, łamigłówki, rebusy, bohaterowie 

legend- zajęcia  plastyczne, wspólne czytanie legend, miasto, farma- kartonowa makieta, czytanie wierszy o 

zwierzętach, gry stolikowe, robimy „coś z niczego”- eksperymenty, doświadczenia i proste urządzenia do 

samodzielnego zrobienia- teatr cieni) 

• Lekcje o regionie (poznajemy swoją miejscowość, rozmowy ze starszymi ludźmi, oglądanie starych zdjęć, 

wystawa zdjęć na koniec wakacji w ramach CAL, skarby ze strychu, wspólne czytanie literatury regionalnej, 

wykonanie prac plastycznych, witraży, kolaży, czytanie przygód jelonka z łomżyńskiego herbu) 

• Bezpieczne dziecko (pogadanka na temat bezpieczeństwa nad wodą, w internecie, w gospodarstwie  

rolnym, na drodze) 

• Zajęcia przyrodnicze (zapoznanie dzieci z parkami krajobrazowymi i narodowymi w Polsce, omówienie 

zwierząt i roślin chronionych w Polsce, podróże „palcem po mapie”- poznajemy niezwykłe zakątki naszego 

kraju, pokaz slajdów, film wyświetlony w bibliotece na dany temat) 

• Dobre obyczaje (pogadanki na temat dobrego zachowania przy stole, w teatrze, zasady nakrywania do 

stołu, sztuka pisania listów, kuchcikowi- zajęcia kulinarne dla najmłodszych) 

 

 

 

 

 



                Filia w Pniewie 

• „Z legendą przez Polskę”- głośne czytanie legend, konkurs pt.:  „Znawca legend polskich” 

• „Sieciaki na wakacjach” – konkursy, ćwiczenia, gry. Czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu na 

wakacjach 

• „Cudze chwalicie swego nie znacie …” – plakat atrakcji turystycznych naszego regionu 

• „Pocztówka z wakacji”- warsztaty plastyczne- wydzieranka 

• „Kto zagadkę zgadnie tego nuda nie dopadnie” – rozwiązywanie rebusów i zagadek; kalambury 

• „Stare i nowe zabawy podwórkowe”- zabawy na świeżym powietrzu 

• „Rajd pasjonatów książek i rowerów”- rajd  rowerowy ścieżką Pniewo- Gać- Lutostań- ognisko 

• Gry i zabawy stolikowe: scrabble, domino, warcaby, chińczyk, puzzle i inne 

 

 

                  Filia w Konarzycach 

                                                                  „Lato z Janem Brzechwą” 

 • Stworzenie biblioteczki  książek o zwierzętach- Jana Brzechwy (wybieranie książek przez dzieci   

  z ogółu  księgozbioru) 

 • Głośne czytanie wierszy o zwierzętach 

 • Zajęcia plastyczne- malowanie kredkami, farbami głównych bohaterów  wierszy-  

 • Lepienie z plasteliny postaci z książek 

 • Wystawka wykonanych prac- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

 • „Pobudzam fantazję, umysł trenuję i od myślenia się nie wymiguję”- zagadki, rebusy, quizy, puzzle- 

 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu- zabawy z piłką, skakanką, z hula hop, itd.-  

 •  Konkurs „Magiczny Świat Jana Brzechwy”- podsumowanie wakacyjnych zajęć, wyróżnienie     

   aktywnych czytelników 

                    



 

   Filia w Wygodzie   

                                              „Skarby są wśród nas” 

• Gry i zabawy na świeżym powietrzu – malowanie kredą, gra w klasy, szukanie „skarbów” 

• Konkursy plastyczne 

• Zgaduj-zgadule literackie 

• Gry planszowe, puzzle 

• Mam talent – przedstawienie własnych umiejętności 

• Wspólne czytanie baśni (legend) i innych ciekawych książek zaproponowanych przez czytelników 

(zapraszamy dorosłych do wspólnego czytania) 

• Literackie przebieranki- konkurs na najciekawszą postać literacką 

• Układanie krzyżówek na określony temat  

• Teatr cieni 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Filia w Kupiskach 

                                                            

 Biblioteka w Kupiskach w lipcu zaprasza do poszukiwania, odkrywania, wymyślania  

 i znajdowania , co w bibliotece jest Naj. 

  Przewidziano między innymi: 

• zagadki  

•  rebusy  

• łamigłówki 

• kolorowe zabawy plastyczne 

• gazetowe cudeńka 

• gry i zabawy na powietrzu 

• historyjki z wykorzystaniem Kart Dixi 

• wspólne czytanie książek o książce 

 

 

 

 

 

 

 


