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Ferie w Bibliotece 
 
 

„KRAMIK RÓŻNOŚCI” - warsztaty zabawkarskie, w ramach których odbędą się poszczególne zajęcia. 
Warsztaty o charakterze zabawkarskim łączyć będą zajęcia projektowe, modelarskie i konstrukcyjne, a podczas nich dzieci 
wykonają tradycyjne zabawki znane od pokoleń, jak również zupełnie nowatorskie i nowoczesne. Zabawki powstaną z typowych 
przyborów, takich jak: nożyczki, klej, kredki, kartony, kolorowe papiery, skrawki materiałów, ale także z wykorzystaniem 
niekonwencjonalnych surowców i w dotychczas nieznanych technikach oraz materiałach. Majsterkowicze będą mogli poznać przy 
tym tajniki dawnego i współczesnego rzemiosła, w tym m.in.: bibułkarstwo, grafika, malarstwo, zdobienie drewna i tkanin itp. 
Wykonane „sprzęty” posłużą dzieciom do ruchowych i teatralnych zmagań podczas feryjnych spotkań, których przebieg będą oni 
sami aranżować pod okiem bibliotekarek i z wykorzystaniem dostępnej w dziale tematycznej literatury.   Celem zajęć jest 
pobudzanie kreatywności dzieci i zachęcenie ich do samodzielnego wykonywania przedmiotów do zabawy, zarówno 
podpatrzonych z podwórka i znanych naszym dziadkom, jak i innowatorskich oraz własnego autorstwa, które będą ciekawą 
alternatywą wobec modnych współcześnie rozrywek przed telewizorem, tabletem i telefonem. Całości towarzyszyć będzie 
prezentacja fachowych poradników, albumów i instrukcji. W trakcie spotkań odbywać będą się również głośne czytania bajek i 
wierszy, szybkie konkursy zręcznościowe i zagadki literackie, krótkie scenki teatralne z wykorzystaniem kukiełek i pacynek, 
zabawy muzyczne. Do dyspozycji dzieci będą: przybory plastyczne, książki i czasopisma, gry planszowe, klocki, puzzle itd.  
Program zajęć może ulec zmianie.   
 
12-23.02.2018r, godz. od 11:00 do 14:00, Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie 
Tarnowskiej 
 
1. „Roztańczony sznurek”   
 
2. „Stuk i huk”   
 
3.  „Balonowa afera”   
 
4.  „Metalowy mix”  
 
5.  „Ruchliwy gadżet”   
 
6. „Paseczki i wstążeczki”   
 
7. „Show dla dzieci” ze „Studiem Fama” z Dębicy w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa 
Małopolskiego – zadanie „Z Gwiazdami … nie tylko zaczytani”.  
 
 8.  „Drewniany miszmasz”   
 
9.  „Szalony pop-up”   
 
10.  „Magiczna kompilacja”.       
 
 
 
Dla uczestników:  
Dzieci w wieku od 7 do 12 lat 
 
 
Rezerwacja: 
Dzieci w wieku od 7 do 12 lat 
 
 
Odpłatność: 
Zajęcia są bezpłatne 
 
 
Kontakt: 
www.mbp.dt.pl 
tel. 14 655 93 03 wew. 17 

http://www.mbp.dt.pl/

