
WAKACYJNE ROZMAITOŚCI –  

BIBLIOTECZNE ATRAKCYJNOŚCI 

Zajęcia odbywać się będą w lipcu i w sierpniu, 

w środy i piątki  od godz. 13.00 do 15.00. 

W programie przewidziane są: 

ZAJĘCIA PLASTYCZNO –TECHNICZNE: 

  Origami - kolorowe motyle 

  Letni krajobraz – technika kolażu 

  ozdobne pudełko na drobiazgi 

  Sylwetki bohaterów z bajek – rysunki kredką 

  Na straganie – czytanie i lepienie z plasteliny bohaterów wiersza Jana Brzechwy 

  Jestem artystą – malowanie farbami 

 Zaczarowane nożyczki – wycinanki i wyklejanki 

 Moja niezwykła przygoda wakacyjna – konkurs rysunkowy 

  wydzieranki z kolorowego papieru 

  biżuteria na wakacje 

  kartonowe ramki do zdjęć 

  rysowanie kredą na kartonach 

ZABAWY RUCHOWE: 

  przy muzyce i z piosenką: m.in. krzesła, owocowa sałatka, pomidor, głuchy telefon, 

itp. 

  zabawy sprawnościowe w parku: m.in. z piłką, skakanką, rzutki do celu, itp. 

  wygibajtus 

  gra w klasy 

GRY EDUKACYJNE: 

  gry stolikowe: warcaby, szachy, bierki, puzzle, domino, farmer 

  quizy: „Kocham cię Polsko”, „Miliard w rozumie”, „Było sobie życie” 

  wierszowane zagadki i gra w słówka  

  krzyżówki i kalambury 

KONKURSY: 

 konkursy w ramach zajęć: rysunkowe i muzyczne 

SPEKTAKLE I IMPREZY LITERACKO-ARTYSTYCZNE: 

 teatrzyki bajkowe: 

10.07 – „Kot w butach”       

22.07 – „Sierotka Marysieńka”  

29.07 – „Przygody Alladyna”           opisy poniżej 

7.08 – „Księżniczka na ziarenku grochu”  

12.08 – „Rumcajs”  

19.08 – „Troskliwe misie”  

 26.08 –„Przyjęcie u Myszki Miki” -  impreza plenerowa na zakończenie wakacji: 

wspólne zabawy, śpiewanie piosenek, konkursy plastyczne, muzyczne i 

zręcznościowe. ( Amfiteatr im. M. Stoora) 

 



    Wakacyjne teatrzyki 
    ****************** 

10.07 (piątek) - „Kot w butach”  

Spektakl interaktywny z elementami edukacyjnymi. 
Klasyczna interpretacja bajki Charlesa Perrault o 

człowieku i kocie, którzy nawiązują przyjaźń zbudowaną na 
zaufaniu. Para ta dzięki cierpliwości i sprycie Kota w butach, 

przeżywa wiele niezapomnianych przygód. 
22.07 (środa) -  „Sierotka Marysieńka” 

Bajka opowiada o dziewczynce, która słuchając rodziców oddala 
się od domu i gubi się. zgubiła się. Marysieńka wędruje po całym 

świecie ,szukając schronienia dla siebie. Pewnego słonecznego 
dnia trafia do małej wioski, gdzie spotyka starego gospodarza. 

Gospodarz przyjmuję Marysieńkę pod swój dach w zamian za 
pomoc w gospodarstwie. Dziewczynka ma opiekować się jego 

największym skarbem - trzema pięknymi gąskami. na które czyha 
przebiegły lis. Czy podstępnemu liskowi uda się oszukać 

Marysieńkę ? Czy Marysieńka odnajdzie swoich rodziców? Morał 
bajki jest taki, że należy słuchać mamy i taty. Bajka uczy nas 

trzech magicznych słów: „proszę", "dziękuję", "przepraszam". 
29.07 (środa) - „Przygody Alladyna”  

Bajka  opowiada o chłopcu, który dzięki swej uczciwości otrzymał 
niesamowitą nagrodę - mapę prowadzącą do skarbu. Wyrusza w 

drogę, aby go odnaleźć. W trakcie podróży dowiaduje się, że jego 

przyjaciółka jest w niebezpieczeństwie. Musi dokonać wyboru - 
skarb czy przyjaźń. Co wybierze? 

7.08 (piątek) - „Księżniczka na ziarenku grochu”  
Czy prawdziwa księżniczka powinna mieć wytworne maniery i 

bogate suknie? Czy może ważniejsze są - dobre serce i prawdziwa 
mądrość? Nasza autorska wersja baśni Andersena mierzy się z 

odpowiedzią na te pytania, a dzięki interaktywnej formie spektaklu 
dzieci podejmują to wyzwanie razem z nami.. Opowieść rozpoczyna 

się wielką uroczystością - koronacją młodego księcia. Odtąd będzie 
on władcą całego królestwa. A jak nakazuje tradycja, każdy król 

powinien mieć u swego boku królową, która zyska sobie miłość i 
szacunek poddanych. Chłopiec postanawia, że jego żona zostanie 

tylko prawdziwa księżniczka. Wyrusza w świat, by ją odnaleźć. 
Podczas wędrówki spotyka pewną tajemniczą wieśniaczkę, która 

wskazuje mu drogę do Wielkiej Wyroczni. Ta, bowiem, pomoże mu 
w dokonaniu trafnego wyboru. Jak kończy się nasza bajeczka? 



Dość przewrotnie, a kluczową rolę w finale odgrywa tytułowe 

ziarenko grochu. Co okaże się naprawdę ważne dla młodego króla? 
12.08 (środa) – „Rozbójnik Rumcajs”  

Bajka na podstawie dobranocki "Przygody Rozbójnika Rumcajsa". 
Jest to opowieść o wartościach rodzinnych, miłości, wsparciu i 

wzajemnej życzliwości, wpleciona w leśne otoczenie. Co daje nam 
las ? Jak żyć w zgodzie z naturą? Czyste powietrze, otaczająca nas 

przyroda są tłem dla scen z życia, bardzo typowej, choć bajkowej 
rodziny. 

19.08 (środa) – „Troskliwe misie”  
Bajka  rozgrywa się w przepięknej, tęczowej krainie. Mieszkający 

tam misie posiadają magiczną moc - każdy inną. Główną 
bohaterką jest Misia Tulisia. Pragnie ona odkryć swą wewnętrzną 

siłę, dzięki której będzie mogła zrozumieć sens swojego istnienia. 
W przedstawieniu przygotowano szereg zadań do wykonania dla 

dzieci, skoczne piosenki oraz efekty świetlne. Niesienie pomocy 
innym jest głównym mottem bajki. 

  

 


