
Ferie Z BIBLIOTEKĄ – 28 stycznia - 8 lutego 2013 r. 
 

NOWODWORSKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE 
zapraszają dzieci i młodzież w okresie ferii 

Oprócz ciekawych książek i czasopism 
proponujemy również ciekawe zabawy! 

 
 

Biblioteka przy ul. Paderewskiego 22 Wypożyczalnia i Czytelnia dla dorosłych 
 

*od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00 
*soboty   w godz.      9.00-15.00 
 

Oddział dla Dzieci, ul. Paderewskiego 22 poniedziałek, czwartek, piątek 12.00-18.00; 
      wtorek 11.00-16.00; środa 11.00-15.00 
 
gry i zabawy komputerowe, zajęcia świetlicowe (w godzinach otwarcia biblioteki). 
 
28.01 godz. 12.00 Sokole oko - szukanie ukrytych elementów na obrazkach; 
 Bajkowe rebusy; 
29.01 godz. 12.00 Za kogo przebrać się na bal karnawałowy – zajęcia plastyczne; 
30.01 godz. 12.00 Zgaduj zgadula z Detektywem Pozytywką  – Grzegorz Kasdepke  
   Detektyw Pozytywka; 
31.01 godz. 13.00 Więc chodź pomaluj mój świat …  – maluj farbami, nie tylko  
   pędzelkiem – zajęcia plastyczne; 
01.02 godz. 12.00 Detektywistycze łamigłówki Lassego i Mai; 
04.02 godz. 12.00 Tęczowa zakładka do książki – zajęica plastyczne; 
05.02 godz. 12.00 Wyprawa w świat zagadek i rebusów z Kubą i Bubą “ – zagadki,  
   rebusy, krzyżówki, kolorowanki edukacyjne; 
06.02 godz. 12.00 Kartki Walentynkowe – zajęcia plastyczne; 
07.02 godz. 13.00 Co to znaczy … – powiedzenia i przysłowia (wyjaśnianie znaczenia 
   przysłów); 
08.02 godz. 12.00 Detektyw Pozytywka na tropie zagadek matematycznych; 
 Bajkowe kolorowanki. 
 

Biblioteka w Modlinie, ul. Matejki 2 
 
28.01 – 08.02 Ferie z komputerem - gry i zabawy multimedialne (w godzinach 

otwarcia biblioteki); 
28.01 godz. 12.00 Zima w lesie i na polach, czyli zimowe krajobrazy – konkurs 

rysunkowy; 
29.01 godz. 12.00 Bajkowy poranek dla najmłodszych – głośne czytanie bajek; 
30.01 godz. 12.00 Gry planszowe, zajęcia plastyczne dla najmłodszych; 
31.01 godz. 12.00 Bajkowy poranek dla najmłodszych – głośne czytanie bajek 
01.02 godz. 12.00 Wesołe zabawy – gry, quizy i zabawy literackie; 
04.02 godz. 12.00 Gry planszowe, zajęcia plastyczne dla najmłodszych; 
05.02 godz. 12.00 Bajkowy poranek dla najmłodszych – głośne czytanie bajek; 
06.02 godz. 12:00 Cuda z papieru – zajęcia plastyczne z origami; 



07.02 godz. 12.00 Bajkowy poranek dla najmłodszych – głośne czytanie bajek; 
08.02 godz. 12.00 Karnawałowe przebieranie – konkurs na najładniejszy strój 

karnawałowy 
 

Biblioteka na Osiedlu Młodych, ul. Wojska Polskiego 37 
 

28.01 godz. 13.00 Przygoda z książką -  prezentacja nowości książkowych dla 
   dzieci i młodzieży; 
          godz. 14.00 Ulubieni bohaterowie książek – zajęcia  plastyczne; 
29.01 godz. 12.00 Poczytajmy, posłuchajmy –głośne czytanie bajek przez dzieci; 
30.01 godz. 12.00 Mam pomysł na… – konkurs plastyczny z wykorzystaniem                
   papieru kolorowego, kleju i bibuły; 
31.01 godz. 13.00 Poznajemy Bałtyk  - kolorowanki edukacyjne dla dzieci; 
01.02 godz. 13.00 Przygoda z krzyżówką – dzieci samodzielnie układają pytania i  
   diagram krzyżówki; 
04.02 godz. 13.00 Zimowe podróże po literaturze - czytanie tekstów o tematyce    
   zimowej i zajęcia plastyczne. 
05.02 godz. 12.00 Smerfy – czytanie bajek o smerfach, malowanie farbami   
   smerfnego obrazka; 
          godz. 14.30 Kramik z różnościami – gry, zagadki, rebusy; 
06.02 godz. 12.00 W czasie zimy bezpiecznie się bawimy – konkurs plastyczny; 
07.02 godz. 13.00 Świat w kawałkach – układanie puzzli; 

godz. 15.00 Zgaduj ze Świerszczykiem – krzyżówki, zagadki; 
08.02 godz. 12.00 Co do czego, mój kolego – zgadywanki i rebusy dla dzieci 

godz. 13.00 Zimowa gazetka – zajęcia plastyczne; 

Zapraszamy także do korzystania z komputerów i dostępnych u nas gier planszowych. 

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!! 

 


