
WAKACJE 2016
Plan zajęć  organizowanyćh przez Miejską Bibliotekę Publićzną w Olsztynie w okresie: 

27.06-31.08.2016

_____________

Filia nr 2
ul. Świtezianki 4
tel. 89 533 50 52

„Wyprawa w zaćzarowany s wiat bas ni”

Termin: kazddy ćzwartek lipća oraz piątek 22 lipća o godz. 11.00

07.07.2016 - Zajęćia literaćkie „Bas niowy s wiat zwierząt Janusza Grabin skiego”

14.07.2016 - Zajęćia literaćkie „Las w bas n  zaklęty”

22.07.2016 - Zajęćia literaćko-plastyćzne ,,Poznaj s w. Jakuba –  patrona Olsztyna”  

28.07.2016 - Zajęćia literaćkie „Bas niowy s wiat Jana Brzećhwy”

W sierpniu w biblioteka będzie niećzynna ze względu na skontrum. 

_____________

Multicentrum
ul. Limanowskiego 8

tel. 89 526 65 17
W okresie wakaćji proponujemy dziećiom udział w warsztataćh odbywająćyćh się na kilku 
modułaćh edukaćyjnyćh: 

K’first   –  interaktywna komputerowa gra edukaćyjna z wykorzystaniem konsoli sensoryćznej 
sensory (dz więku, temperatury i rućhu) oraz kart; w trakćie zajęć  dzieći rozwijają umiejętnos ći 
w zakresie m.in. podstawy matematyki, figury geometryćzne, s wiat zwierząt i ros lin, kosmos, 
znane miejsća na s wiećie ćzy rećykling

Multitećhnika –  warsztaty tećhnićzne z wykorzystaniem kloćko w k’nex, silniko w elektryćznyćh 
oraz paneli solarnyćh; w trakćie warsztato w będziemy programować  proste maszyny z silnikami 
elektryćznymi

Multimuzyka –  warsztaty muzyki elektronićznej z wykorzystaniem aplikaćji komputerowyćh 
eJay (Danće7, Hip Hop 5, Tećhno), Ableton; w trakćie warsztato w odbędą się m.in. zajęćia z 
emisji głosu, nauka nut, poznamy wybrane instrumenty

Multisztuka –  warsztaty plastyćzne, fotomontazd malowanie s wiatłem, tworzenie komikso w oraz 
tworzenie prostyćh animaćji poklatkowyćh z wykorzystaniem aplikaćji komputerowyćh: Art 
Rage, Corel, Fresh Paint, 



Multinauka –  warsztaty naukowe z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego i 
mierniko w ro zdnyćh wielkos ći fizyćznyćh m.in. pomiar EKG, temperatura ćiała i s wiećy, badanie 
natęzdenia dz więku, odległos ći

Zajęćia będą odbywały się w następująćym porządku:

Dzieći w wieku 4-6 lat w godzinaćh 9.30 –  11.00

Dzieći w wieku 7-9 lat w godzinaćh 11.30 –  14.00

Dzieći  w wieku 9+ w godzinaćh 14.30 –  16.30

Szćzego łowe informaćje –  tel. 89 526 65 17

_____________

Filia nr 4
al. Przyjaciół 15
tel. 89 527 55 54

W lipću, we wtorki o godz. 14.00 zapraszamy dzieći na gry i zabawy „Pod papugami”.
                          

_____________

Filia nr 5
ul. Orłowicza 27
tel.89 542 79 59

Zajęćia odbywać  się będą od 12 lipća do 23 sierpnia we wtorki i ćzwartki o godz. 11.00 pod 
hasłem "Bajkowe zakątki" .

26. 08. 2016 –  Piknik na zakon ćzenie wakaćji „Piknik kosmićzny” –  impreza plenerowa na plaću 
zabaw między Nago rkami a Jarotami zorganizowana przez filie 5, 6, 13.
Zapraszamy dzieći powyzdej 6 roku zdyćia.

_____________

Filia nr 6
ul. Jarocka 65

tel.89 543 07 68
„Wakaćje z Bolkiem i Lolkiem”
Zajęćia dla dzieći w wieku 5 –  10 lat.

12. 07. 2016 –  godz. 13. 00 -  Bolek i Lolek w s wiećie dinozauro w –  warsztaty literaćko –  
plastyćzne.

14. 07. 2016 –  godz. 13. 00 –  Teatrzyk Bolka i Lolka –  zajęćia literaćko –  teatralne.

19. 07. 2016 –  godz. 13. 00 –  Bawimy się z Bolkiem i Lolkiem –  gry i zabawy literaćko –  rućhowe.



21. 07. 2016 –  godz. 13. 00 –  Rowerem przez Polskę z Bolkiem i Lolkiem –  zajęćia literaćko  - 
turystyćzne.

26. 07. 2016 –  godz. 13. 00 –  Afrykan skie safari z Bolkiem i Lolkiem –  zajęćia literaćko –  
plastyćzne.

28. 07. 2016 –  godz. 13. 00 –  Malujemy z Bolkiem i Lolkiem –  zajęćia literaćko –  plastyćzne. 

02. 08. 2016 –  godz. 13. 00 –  Akademia kosmićzna Bolka i Lolka  –  zajęćia literaćko –  plastyćzne.

04. 08. 2016 –  godz. 13. 00 –  Biuro detektywistyćzne Bolka i Lolka  - zajęćia literaćko –  
detektywistyćzne.

09. 08. 2016 –  godz. 13. 00 –  Morska wyprawa Bolka i Lolka –  zajęćia literaćko –  plastyćzne.

11. 08. 2016 –  godz. 13. 00 –  Zdobywamy Dziki Zaćho d z Bolkiem i Lolkiem –  zajęćia plenerowe.

26. 08. 2016 –  Piknik na zakon ćzenie wakaćji „Piknik kosmićzny” –  impreza plenerowa na plaću 
zabaw między Nago rkami a Jarotami zorganizowana przez filie 5, 6, 13.

_____________

Filia nr 9
ul. Żołnierska 47
tel. 89 533 20 75 

„Uwolnić  fantazję”

Zajęćia odbywać  się będą w kazddy wtorek i ćzwartek,  w godz. od 12.00 do 13.30.

Termin: 05 lipća- 23 sierpnia.

Kazdde zajęćie to osobny temat. To wędro wka s ladami wybranyćh bohatero w literaćkićh. To takzde
zabawa , kto ra ma urozmaićać  ćzas wolny.

W przebiegu zajęć  związanyćh z wybraną literaturą zawierać  się będą elementy popularyzaćji 
literatury dziećięćej. W swojej oferćie wykorzystamy elementy zabaw rućhowyćh, plastyćznyćh, 
teatralnyćh i gier umysłowyćh.

_____________

Filia Abecadło
al. Piłsudskiego 16

tel. 89 527 28 10

Cykl warsztato w „Bajkowe pogotowie”  dla dzieći w wieku  4-6 lat wraz z opiekunami

Kazddy wtorek i ćzwartek godz. 10.00 

Zajęćia w ćzasie, kto ryćh wykorzystamy bas nie, opowiadania terapeutyćzne i i zawarte w nićh 
tres ći w ćelaćh edukaćyjnyćh. Spotkania z bajkami umozdliwią dziećiom poznanie i odnalezienie 
swoićh ućzuć , emoćji i konkretnyćh problemo w, z kto rymi się borykają. Rodziće i opiekunowie 
dowiedzą się, w jaki sposo b wykorzystywać  teksty literaćkie do wszećhstronnie rozwijająćyćh 
zabaw z dzieć mi.

 



Zajęćia „Biblioteka wakaćyjną alternatywą” dla dzieći w wieku 7-10 lat

Kazddy wtorek i ćzwartek godz. 13.00

Zajęćia skierowane są do dzieći spędzająćyćh wakaćje w miejsću swojego zamieszkania. 
Spotkania w Abećadle pokazdą jak aktywnie i two rćzo zagospodarować  ćzas wolny. Ro zdnorodna 
tematyka zajęć  pozwoli ućzestnikom ćiekawie, aktywnie i bezpiećznie spędzić  wakaćyjny 
wypoćzynek.

„  Czytanie w Altanie” dla dzieći od 3. roku zdyćia

Kazdda s roda godz. 12 00 

Altana w Parku Centralnym w razie deszćzu biblioteka Abećadło

Plenerowe spotkania dla najmłodszyćh moli ksiązdkowyćh z opiekunami, w ćzasie kto ryćh 
proponujemy: głos ne ćzytanie, gry i zabawy rućhowe, gry terenowe w przestrzeni parku, zabawy
plastyćzne.

_____________

Planeta 11
al. Piłsudskiego 38
tel.  89 535 44 88

Sportowe wtorki

5.07.2016, godz. 11:00 - „Zaćzytani-Zabiegani” w wakaćje - relaksaćyjny bieg z ksiązdką;

12.07.2016, godz. 11:00 –  „Kto rzuća nie błądzi” przygoda z frisbee oraz odpoćzynek  przy dobrej
lekturze;

19.07.2016, godz. 11:00 - „Zaćzytani-Zabiegani” w wakaćje- relaksaćyjny bieg z ksiązdką;

26.07.2016, godz. 11:00 - „Kto rzuća nie błądzi” przygoda z frisbee oraz odpoćzynek  przy dobrej
lekturze;

2.08.2016, godz. 11:00 - „Zaćzytani-Zabiegani” w wakaćje- relaksaćyjny bieg z ksiązdką;

9.08.2016, godz. 11:00 - „Kto rzuća nie błądzi” przygoda z frisbee oraz odpoćzynek  przy dobrej 
lekturze;

16.08.2016, godz. 11:00 - „Zaćzytani-Zabiegani” w wakaćje- relaksaćyjny bieg z ksiązdką;

23.08.2016, godz. 11:00 - „Kto rzuća nie błądzi” przygoda z frisbee oraz odpoćzynek  przy dobrej
lekturze;

Kreatywne s rody

6.07.2016, godz. 12:30 - warsztaty ekologićzne, zapisy tel. 89 535 44 88  oraz eko podćhody 
przez ćały dzien  bez zapiso w;

20.07.2016, godz. 12:30 - warsztaty ekologićzne, zapisy tel. 89 535 44 88  oraz eko podćhody 
przez ćały dzien  bez zapiso w;



3.08. 2016, godz. 12:30 -  „O rety –  tablety” zajęćia , zapisy tel. 89 535 44 88;

17.08. 2016, godz. 12:30 –  warsztaty plastyćzne, zapisy tel. 89 535 44 88;

31.08. 2016, godz. 12:30 –  warsztaty plastyćzne, zapisy tel. 89 535 44 88;

Zgrane ćzwartki

7.07.2016, godz. 12:00, Turniej PS3: Fifa, zgłoszenia przed turniejem;

14.07.2016, godz. 12:00, Gry bitewne;

21.07.2016, ćały dzien  - Gry planszowe –  mozdliwos ć  skorzystania z gier z Planety 11 lub 
własnyćh

28.07.2016, godz. 12:00, Turniej PS3: Tekken, zgłoszenia przed turniejem;

4.08.2016, godz. 12:00, Turniej PS3: Fifa, zgłoszenia przed turniejem;

11.08.2016, godz. 12:00, Turniej PS3: WRC, zgłoszenia przed turniejem;

18.08.2016, ćały dzien  - gry planszowe –  mozdliwos ć  skorzystania z gier z Planety 11 lub 
własnyćh

25.08.2016, godz. 12:00, gry bitewne;

Strefa ćhilloutu 

04.07.2016 –  31.08.2016 –  Zapraszamy w słonećzne dni do spećjalnej strefy ćhilloutu w atrium 
przy biblioteće (lezdaki + dobra lektura)

Dodatkowo:

pokaz filmu ze zbioro w Planety 11 na zdyćzenie (grupy zorganizowane) –  tel. 89 535 44 88

lipieć/sierpien  2016 –  Konkurs fotografićzny: „Zro b Selfie z ksiązdką na wakaćjaćh”, szćzego ły 
www.planeta11.pl/faćebook.ćom

_____________

Filia nr 12
ul. Hanki Sawickiej 2

tel. 89 526 96 37

Terminy: 1-8 lipća oraz 16-31 sierpnia

W tym ćzasie ćodziennie (opro ćz sobo t) odbywać  się będą zajęćia literaćko-plastyćzne 
adresowane do dzieći w wieku 5 -10 lat.  

Zajęćia będą miały na ćelu zapoznanie dzieći z ro zdnymi tećhnikami plastyćznymi i zaćhęćenie do 
indywidualnego ćzytania.



_____________

Filia nr 13
ul. Sikiryckiego 9
tel. 89 543 13 15

Zajęćia pod hasłem: Mądra sowa Ci opowie

5.07.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne: Kraina przyjaz ni

7.07.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne: Jestem zazdrosny

12.07.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne: Straćh ma wielkie oćzy

14.07.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne: Ro zdnimy się

19.07.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne: O upartej zdyrafie

21.07.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne:  Czy znasz sekret dobrego snu?

26.07.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne: Pokonujemy swoje słabos ći

Zajęćia pod hasłem: Kraina bas ni Andersena

28.07.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne: Jak zostać  księzdnićzką/ księćiem?

16.08.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne: Bajka o wyniosłej gryće

18.08.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne: Kołnierzyk ćhwalipięta

23.08.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne: Bąćzek i piłka

25.08.2016, godz. 11.30- warsztaty literaćko –  artystyćzne: Nie ma ćo do tego wątpliwos ći

26. 08. 2016 –  Piknik na zakon ćzenie wakaćji  „Piknik kosmićzny”  –  impreza plenerowa na plaću 
zabaw między Nago rkami a Jarotami zorganizowana przez filie 5, 6, 13.

Grupy zorganizowane prosimy o wćzes niejszą, telefonićzną rezerwaćję terminu oraz tematu 
zajęć .

_____________

Filia nr 15
ul. Obrońców Tobruku 15/2U

tel. 89 527 35 72

Zajęćia będą się odbywały trzy razy w tygodniu: we wtorki, ćzwartki i piątki w godz. 11.00-13.00

Lipieć pod hasłem : ZwierzakoLandia ćzyli bajkowy s wiat zwierząt

28.06.2016, godz.11.00 - zajęćia literaćko-plastyćzne : Przygody zdo łwika Frania

30.06.2016, godz.11.00-zajęćia literaćko-plastyćzne: Dlaćzego lisy są rude?



01.07.2016, godz.11.00- zajęćia rućhowe: Berek na s wiezdym powietrzu, ćzyli gry i zabawy dla 
dzieći

05.07. 2016, godz.11.00-zajęćia literaćko-plastyćzne: Tajemnića jezda Szpilećzki

07.07.2016, godz.11.00-zajęćia literaćko-plastyćzne: Mały krokodyl potrzebuje pomoćy

08.07. 2016, godz.11.00 -zajęćia rućhowe: Berek na s wiezdym powietrzu, ćzyli gry i zabawy dla 
dzieći 

12.07.2016, godz.11.00-zajęćia literaćko-plastyćzne: Pies Supeł-bohaterem

14.07. 2016, godz.11.00-zajęćia literaćko-plastyćzne: Pluszowy mis  najlepszym przyjaćielem jest

15.07.2016, godz.11.00- Berek na s wiezdym powietrzu, ćzyli gry i zabawy dla dzieći

19.07.2016, godz.11.00- zajęćia literaćko-plastyćzne: Figle i psoty wiewio rki Moni

21.07. 2016,godz.11.00 -zajęćia literaćko plastyćzne :Co tygryski lubią najbardziej

22.07.2016, godz.11.00-Berek na s wiezdym powietrzu, ćzyli gry i zabawy dla dzieći

26.07. 2016, godz.11.00-zajęćia literaćko-plastyćzne :O zająćzku Filipie ćz.1

28.07.2016, godz.11.00- zajęćia literaćko-plastyćzne : O zająćzku Filipie ćz.2

29.07.2016, godz.11.00- Berek na s wiezdym powietrzu, ćzyli gry i zabawy dla dzieći

Sierpien  pod hasłem : Czary, mary nie do wiary

18.08.2016, godz.11.00- zajęćia literaćko- plastyćzne: Duszki, stworki i potworki ćzyli jak 
pokonać  straćh

19.08.2016, godz.11.00- zajęćia rućhowe: Berek na s wiezdym powietrzu, ćzyli gry i zabawy dla 
dzieći

23.08.2016, godz.11.00-zajęćia literaćko-plastyćzne: Jak pokonać  dućhy

25.08.2016, godz.11.00-zajęćia literaćko-plastyćzne: Jak pokonać  pająki

26.08.2016, godz.11.00- zajęćia rućhowe: Berek na s wiezdym powietrzu, ćzyli gry i zabawy dla 
dzieći

30.08.2016, godz.11.00- zakon ćzenie wakaćji



_____________

Filia nr 16
ul.  Bałtycka 145
tel. 89 527 63 54

Kazdda s roda sierpnia, godz. 12.00

Ahoj, przygodo ! -  literaćkie podro zde, quizy i zagadki, zabawy plastyćzne i rućhowe.  
Zajęćia dla dzieći w wieku 5 –  10 lat.

_____________

Filia nr 18
ul. Żytnia 71

tel. 89 527 89 52

Zajęćia będą się odbywały w piątki o godz. 10.30. Mozdliwa organizaćja zajęć  dla grup 
zorganizowanyćh w s rody (rezerwaćja  na telefon). 

01.07.2016- Bajećzne wakaćje. Spotkania literaćkie dla dzieći najmłodszyćh z elementami 
plastyki, gry i zabawy integraćyjne przy muzyće

06.07.2016- W s wiećie bas ni, bajek i legend. Zajęćia dla grup zorganizowanyćh

8.07.2016- Bajećzne wakaćje. Spotkania literaćkie dla dzieći najmłodszyćh z elementami 
plastyki, gry i zabawy integraćyjne przy muzyće

13.07.2016- W s wiećie bas ni, bajek i legend. Zajęćia dla grup zorganizowanyćh

15.07.2016- Bajećzne wakaćje. Spotkania literaćkie dla dzieći najmłodszyćh z elementami 
plastyki, gry i zabawy integraćyjne przy muzyće

20.07.2016- W s wiećie bas ni, bajek i legend. Zajęćia dla grup zorganizowanyćh

22.07.2016- Dni Jakubowe - bajkowe nuty. Zajęćia literaćko-muzyćzne z najmłodszymi dzieć mi

27.07.2016- W s wiećie bas ni, bajek i legend. Zajęćia dla grup zorganizowanyćh

29.07.2016- Bajećzne wakaćje. Spotkania literaćkie dla dzieći najmłodszyćh z elementami 
plastyki, gry i zabawy integraćyjne przy muzyće

03.08.2016- W s wiećie bas ni, bajek i legend. Zajęćia dla grup zorganizowanyćh

05.08.2016- Bajećzne wakaćje. Spotkania literaćkie dla dzieći najmłodszyćh z elementami 
plastyki, gry i zabawy integraćyjne przy muzyće

10.08.2016- W s wiećie bas ni, bajek i legend. Zajęćia dla grup zorganizowanyćh

12.08.2016-  Bajećzne wakaćje. Spotkania literaćkie dla dzieći najmłodszyćh z elementami 
plastyki, gry i zabawy integraćyjne przy muzyće

17.08.2016- W s wiećie bas ni, bajek i legend. Zajęćia dla grup zorganizowanyćh

19.08.2016- Bajećzne wakaćje. Spotkania literaćkie dla dzieći najmłodszyćh z elementami 
plastyki, gry i zabawy integraćyjne przy muzyće



24.08.2016- W s wiećie bas ni, bajek i legend. Zajęćia dla grup zorganizowanyćh

26.08.2016- Bajećzne wakaćje. Spotkania literaćkie dla dzieći najmłodszyćh z elementami 
plastyki, gry i zabawy integraćyjne przy muzyće


