
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku 
Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko 

Wakacje w Bibliotece 

 

 
Wakacje w bibliotece organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, mieszczącą się przy Placu Targowym 10  
w Brzesku.  
 

W programie wakacyjnym co tydzień wyjątkowa i fascynująca tematyka:   

  

1. Tydzień detektywistyczny  

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ciekawych świata, pragnących przeżyć wspaniałe przygody, do dzieci które chętnie 

rozwiązują zagadki oraz odkrywają tajemnice. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zamienić się w detektywów prowadzących 

śledztwa, poznają tajemnicę szyfrów. Dzięki wykorzystaniu w dochodzeniu podstawowych zagadnień z dziedzin fizyki, chemii, 

biologii pobawimy się również w małych naukowców. Poprzez ćwiczenia zostaną pobudzone wszystkie zmysły (dotyk, węch, 

wzrok, słuch). W trakcie zajęć spotkamy się z policjantem i udamy się na komisariat. Spotkania mają na celu pobudzenie 

kreatywności oraz wyobraźni dzieci.   

  

Zajęcia odbywają się w Oddziale dla Dzieci PiMBP w Brzesku 

Wtorek – 10:00 do 12:00 

Środa – 16:30 do 17:30 

Piątek – 16:30 do 17:30 

  

2. Tydzień  podróżniczy 

Zajęcia prowadzone w tygodniach podróżniczych pozwolą dzieciom poznać odległe kraje poprzez doskonałą zabawę. 

Warsztaty są połączeniem prezentacji multimedialnej, pokazu autorskich zdjęć, zajęć ruchowych oraz manualnych. Dzięki takiej 

formie dzieci zdobywają wiedzę o miejscach, ich historii oraz kulturze, rozbudzając w sobie podróżniczą pasję i ciekawość 

świata.    

 

Zajęcia odbywają się w Oddziale dla Dzieci PiMBP w Brzesku 

Wtorek – 10:00 do 12:00 

Środa – 16:30 do 17:30 

Piątek – 16:30 do 17:30 

 

 

3. Tydzień o sporcie   

Tydzień o sporcie to coś dla miłośników wszystkich dyscyplin sportowych. W trakcie zajęć dzieci poznają historię różnych 

dyscyplin, reguły i przepisy, nie zabraknie ciekawostek ze świata sportu oraz zdumiewających sportowych faktów. Uczestnicy 

zajęć poznają również sylwetki osób, które dzięki poważnemu podejściu do sportu osiągnęły bardzo wiele. Dzieci wezmą udział 

w zajęciach ruchowych opartych na zdrowej rywalizacji by w ten sposób zrozumieć, że jest ona niezbędna w odnoszeniu 

sukcesów. 

 

Zajęcia odbywają się w Oddziale dla Dzieci PiMBP w Brzesku 

Wtorek – 10:00 do 12:00 

Środa – 16:30 do 17:30 

Piątek – 16:30 do 17:30 

 

 

4.Tydzień o zwierzętach   

W trakcie zajęć uczestnicy wkroczą w wyjątkowy, niesamowity i niezwykle różnorodny świat zwierząt odkrywając, jego 

tajemnice. Poznają portrety znanych i mniej znanych zwierząt, zarówno małych, jak i olbrzymich. Zajęcia uatrakcyjni nam 

wyjście do sklepu zoologicznego oraz do weterynarza. Spotkania pozwolą rozwinąć właściwe postawy wobec zwierząt oraz 

poznać zasady opiekowania się zwierzętami. 

 

Zajęcia odbywają się w Oddziale dla Dzieci PiMBP w Brzesku 

Wtorek – 10:00 do 12:00 

Środa – 16:30 do 17:30 

Piątek – 16:30 do 17:30 

 

 

 

 



5. Tydzień ekologiczny   

Zajęcia organizowane w tygodniu ekologicznym będą uczyć dzieci wrażliwości i szacunku dla przyrody. Warsztaty 

ukierunkowane będą na przetwarzanie poszczególnych surowców to pomoże zrozumieć specyfikę i sposoby ponownego użycia 

odpadów dostępnych w każdym domu. Przedmioty powszechnie uważane za &quot;śmieci&quot; posłużą jako materiał do 

rozwijania kreatywności i zdolności manualnych, stając się wysokiej jakości &quot;surowcem&quot. 

 

Zajęcia odbywają się w Oddziale dla Dzieci PiMBP w Brzesku 

Wtorek – 10:00 do 12:00 

Środa – 16:30 do 17:30 

Piątek – 16:30 do 17:30 

 

       

6. Tydzień kreatywny 

Podczas zajęć, które mają formę zabawy, dzieci będą mogły poznać techniki pozwalające na generowanie nieskończonej liczby 

pomysłów, tworzenia nowatorskich rozwiązań i wykorzystania twórczego potencjału. W trakcie warsztatów dziecko może 

nauczyć się twórczego rozwiązywania problemów, poznać zabawny i ciekawy sposób szukania wyjścia  

z trudnych sytuacji, zdobyć pewność siebie i wiarę we własne możliwości.    

  

Zajęcia odbywają się w Oddziale dla Dzieci PiMBP w Brzesku 

Wtorek – 10:00 do 12:00 

Środa – 16:30 do 17:30 

Piątek – 16:30 do 17:30 

  

7. Wakacyjne czytanie na dywanie w języku angielskim   

Podczas zajęć będzie można poznać metody nauczania szkoły językowej Early Stage. Intensywny i ciekawy kontakt z językiem 

angielskim pozwoli uczestnikom z zainteresowaniem kontynuować naukę. Zajęcia zostały dostosowane do potrzeb zabawy  

i odkrywania świata, a także do możliwości przyswajania języka obcego. 

 

Zajęcia odbywają się w Komnacie Bajek w PiMBP w Brzesku 

6 lipiec (czwartek) – 14:00 

13 lipiec (czwartek) – 14:00 

20 lipiec (czwartek) – 14:00 

3 sierpień (czwartek) – 14:00 

10 sierpień (czwartek) – 14:00 

17 sierpień (czwartek) – 14:00 

 

 

8. Wakacyjna akademia filmowa   

Seanse filmowe dla dzieci i młodzieży 

 

Zajęcia odbywają się w Komnacie Bajek w PiMBP w Brzesku 

Poniedziałek – 10:00 do 11:30 

Środa – 11:00 do 12:30 

Czwartek – 10:00 do 11:30 

 

9. Lato z komputerami i świat gier planszowych     

Lato z komputerem” to z kolei propozycja dla czytelników, którzy chcą „surfować” po Internecie i korzystać z gier 

komputerowych (przygodowych i edukacyjnych).   „Świat gier planszowych” – możliwość korzystania z gier planszowych: 

„Scrabble”, „Gra o życie”, „Bitwa morska”, „Świat WITCH”, „Memo”, „Krzyżówka”, „Grzybobranie”, „Finanse”, „Unia Europejska” 

„BINGO”       

 

Zajęcia odbywają się w godzinach otwarcia biblioteki w Oddziale dla Dzieci PiMBP w Brzesku. Wakacyjne godziny otwarcia 
26.06 - 31.08 

Poniedziałek  8:00 - 15:00 

Wtorek  8:00 - 15:00 

Środa 11:00 - 18:00 

Czwartek  8:00 - 15:00 

Piątek 11:00 - 18:00 

  

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 5 - 12 lat 

Zapisy: 

Brak konieczności wcześniejszych zapisów 



Odpłatność: 

Zajęcia są bezpłatne 

 

Kontakt: 

http://www.bibliotekabrzesko.pl/ 
14 68-64-550 wew. 15  

 

http://www.bibliotekabrzesko.pl/

