
LATO  W  BIBLIOTECE 2013 
 

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

w Nowym Dworze Maz. 

w okresie wakacji zaprasza dzieci i młodzież do wspólnej zabawy 
Oprócz ciekawych książek i czasopism 

proponujemy: 

 
Biblioteka przy ul. Paderewskiego 22 

* od pon. do piątku w godz. 10.00-19.00 – książki, czasopisma, bezpłatny Internet 

* soboty   Biblioteka nieczynna 

 

Oddział dla Dzieci, ul. Paderewskiego 22 

* pon., czwartek, piątek w godz. 12.00-18.00, wtorek: 11.00-16.00, środa: 11.00-15.00 

*Gry i zabawy komputerowe, gry świetlicowe w godz. otwarcia biblioteki; 

każdy wtorek godz. 12.00 *”Czytanie na zawołanie”- głośne czytanie dla 

dzieci od 3 do 5 lat; 

01.07. godz. 13.00    *”Przygoda  z książką” – zabawy integracyjne; 

04.07. godz. 13.00    *”Papierowe domowe ZOO”– zajęcia plastyczne; 

05.07. godz. 13.00    *”W krainie bajek i baśni”- zagadki, quizy,  

      kolorowanki; 

10.07. godz. 13.00    *”Kolorowe zwierzaki”- zajęcia plastyczne; 

11.07. godz. 13.00    *„Kuba i Buba odkrywają świat”- zajęcia  

      plastyczno - literackie; 

17.07. godz. 13.00    *”Bawimy się w teatr” – tworzenie lalek  

      teatralnych 

18.07. godz. 13.00    *”Kolorowa masa solna”; 

24.07. godz. 13.00    *”Włóczkowe obrazki” na podstawie przygód 

      słonia Elmera; 

25.07. godz. 13.00    *Moja okolica – zajęcia plastyczne w technice 

      kolażu; 

13.08. godz. 13.00    *”Kartka z niespodzianką” – zajęcia plastyczne; 

14. 08. godz. 13.00    *”Mam pomysł na grę planszową” – wspólne 

      tworzenie gry planszowej; 

21.08. godz. 13.00    *”Czarodziejskie dłonie” – malowanie rękami; 

22.08. godz. 13.00    *”Zaczarowany papier”- origami; 

29.08. godz. 13.00    *Gry i zabawy integracyjne; 

30.08. godz. 13.00    *”Wspomnienia z wakacji” – zajęcia literacko – 

      plastyczne; 
 

Biblioteka w Modlinie, ul. Matejki 2 

*pon., wtorek, czwartek, piątek w godz.: 12.00-18.00, środa: 11.00-15.00 

 *Gry i zabawy komputerowe w godz. otwarcia 

biblioteki 

 *każda środa godz. 13.00 *„Podróż do Krainy 

Bajek” (głośne czytanie bajek dla najmłodszych); 

02.07. godz. 12.00 *Konkurs rysunkowy „Mój najlepszy przyjaciel” 

wystawka prac; 



04.07. godz.13.00 *Zgaduj zgadula literacka; 

08.08. godz. 13.00 *Czarodziejski papier - zajęcia plastyczne z 

origami; 

11.07. godz. 13.00 *konkurs plastyczny Postaci z bajek; 

15.07. godz. 13.00 *Kartka z wakacji – zajęcia plastyczne; 

18.07. godz. 13.00    *Zgaduj zgadula literacka; 

23.07. godz. 13.00    *Z książką na wakacje – prezentacja  

     najciekawszych książek dla dzieci; 

26.07. godz. 13.00    *„Popołudnie z panem Perrault”: bajki o  

      wróżkach, królach i królewnach; 

05.08. godz. 13.00    *Turniej gier planszowych(warcaby i chińczyk); 

09.08. godz. 13.00    *konkurs rysunkowy „W krainie fantazji”; 

15.08. godz. 13.00    *„Zabawa z bajką” - letnie opowieści o  

      zwierzętach 

19.08. godz. 13.00    *Konkurs literacki -  odgadywanie tytułów  

      książek na podstawie  czytanych fragmentów; 

 

Biblioteka na Osiedlu Młodych, ul. Wojska Polskiego 37 

*pon., wtorek, czwartek, piątek w godz.: 12.00-18.00, środa: 11.00-15.00 

01.07. – 31.08. *Gry edukacyjne, Internet w godzinach otwarcia 

biblioteki 

02.07. godz. 13.00-14.00   *„Przygoda z książką” prezentacja nowości 

      książkowych dla dzieci i młodzieży; 

  14.00    *„Ulubieni bohaterowie książek – zajęcia   

      plastyczne. 

05.07. godz. 13.00    *„Pan Zapominalski – Słoń Trąbalski” – czytamy 

      wiersze Juliana Tuwima; 

09.07. godz. 13.00    *„Świerszczykowy zawrót głowy” –  zagadki i 

      zabawy z z wykorzystaniem czasopisma  

      „Świerszczyk”; 

12.07. godz. 14.00    *„Bajkowy słownik uczuć i wartości” –   

      bajeczki terapeutyczne; 

17.07 godz. 12.00    *„Pomyśl główko” – zgadywanki, rebusy,  

      krzyżówki; 

22.07. godz. 13.00    *„W świecie baśni Andersena” –  czytanie baśni; 

30.07. godz. 13.00    *„Bajkowy świat” – zajęcia plastyczne; 

05.08. godz. 13.00    *„Nasze ulubione zwierzęta” – czytanie książek o 

      zwierzętach; 

09.08. godz. 13.00    *„Zrób to sam…”–tworzymy własną krzyżówkę; 

13.08. godz. 13.00    *„Poznajemy czasopisma” –zajęcia edukacyjne; 

22.08. godz. 13.00    *„Magiczny świat wróżek ” – zajęcia plastyczne; 

28.08. godz. 13.00    *„Wspomnienia z wakacji” – tworzymy album z 

      wakacji. 

 



Zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych! 


