WAKACJE W BIBLIOTECE

ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ
LIPIEC
Dział Udostępniania Zbiorów dla Dzieci, Książnica Beskidzka, ul. Juliusza
Słowackiego 17 a
Spotkania będą odbywać się od 01.07.2020r. do 30.07.2020r. w każdy: wtorek, środę i
czwartek w godzinach od 11.00 do 12.30.
WTOREK (7.07., 14,07., 21.07., 28.07.) – rozgrywki planszowe i interaktywne –
pojedyncze turnieje pod okiem bibliotekarza, zabawa na Magicznym Dywanie
(3 osoby przy stole, oraz 3 osoby na Magicznym Dywanie)
ŚRODA (01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 29.07.) – letnie kino – propozycje seansów
filmowych dla dzieci i młodzieży, wyświetlanych na projektorze w sali konferencyjnej
(maksymalnie 20 osób w sali)
CZWARTEK (02.07., 09.07., 16.07., 23.07.) – warsztaty plastyczne
(1 osoba przy stoliku z przygotowanymi materiałami)
30.07.2020 r.– zakończenie spotkań wakacyjnych w Dziale Udostępniania Zbiorów dla
Dzieci i Młodzieży – GRA MOBILNA NA ŁĄCE ZA BIBLIOTEKĄ pt. „Pasjonujące
zagadki Smoka Wolumina” (gmach Książnicy Beskidzkiej przy ul. Juliusza Słowackiego
17a)
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu pod nr tel.: 33 822-82-21
wew. 246
„Historiolandia” - spotkania klubu gier historycznych będą odbywać się w poniedziałki i
piątki o godz. 13.00 w gmachu Książnicy Beskidzkiej przy ul. Juliusza Słowackiego 17a.
Kontakt pod nr tel.: 33 822-82-21 wew. 234.
PONADTO:
„Dziennik poszukiwacza pasji – wędrująca opowieść”

(na podstawie opowieści zostanie zorganizowany konkurs plastyczny „Znajdź swoją pasję”)

Książnica Beskidzka, Filia os. Złote Łany, ul. Jutrzenki 20

07.07. - Gry planszowe
08.07. - Warsztaty Kamishibai – zajęcia słowno-plastyczne
09.07. - Ćwiczymy myślenie – zajęcia ruchowo-logiczne

14.07. - Gry planszowe
15.07. - Warsztaty Kamishibai – zajęcia słowno-plastyczne
16.07. - Ćwiczymy myślenie – zajęcia ruchowo-logiczne

Wszystkie spotkania odbywać się będą w godzinach od 10.30 do 12.00
Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod nr: 33 816 29 04

SIERPIEŃ
Mediateka, ul. Juliusza Słowackiego 17 a
WTOREK 10.00 – 11.30
Baw się z nami robotami, czyli programowanie z klockami Lego WeDo 2.0 – warsztaty dla
dzieci w wieku 7-10 lat.
ŚRODA 10.00 – 11.30
Robotyka praktyczna, czyli nauka programowania z Lego Mindstorms EV3 – warsztaty dla
dzieci i młodzieży w wieku 11-15 lat.

Zajęcia są prowadzone w jednoosobowych grupach. W przypadku rodzeństwa, dzieci mogą
razem uczestniczyć w zajęciach. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji pod
numerem telefonu: 33 822 82 21 do 24 lub adresem mailowym: zs@ksiaznicabeskidzka.finn.pl

Osiedle Grunwaldzkie, ul. Tadeusza Rychlińskiego 20
Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek od 10.00 do 12.00
W planie zajęcia plastyczne, rękodzielnicze oraz gry planszowe.

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod nr : 33 816 29 05

