
LATO W  BIBLIOTECE 2016

Filia nr 2, ul. Peowiaków 12, tel. 81 466-62-02

Roztańczonym krokiem w wakacyjnym rytmie. 
poniedziałki i środy w godz. 11:00 - 12:00 -  dzieci w wieku od 5 do 14 lat
lipiec:
4.07 (poniedziałek) - Poloneza czas zacząć!
6.07 (środa) - Trepak nieco inaczej... 
11.07 (poniedziałek) - Kujawiaczek.
13.07 (środa) -  A teraz zagrajcie mi oberka! 
18.07 (poniedziałek) - Mazurek, mazureczek i kolega Chopin. 
20.07 (środa) -  Wesoły sztajerek! 
25.07 (poniedziałek) - Czeska polka 
27.07 (środa) - Ludowe karaoke i zabawy.

sierpień:
1.08 (poniedziałek) - Nie masz tańca nad mazura!
3.08 (środa) - Idziemy w góry krokiem krzesanego!
8.08 (poniedziałek) - Rzecz o ludowych instrumentach.
10.08 (środa) - Do Krakowa jedziem!
17.08 (środa) - Janosik i jego ferajna - zbójnicki.
22.08 (poniedziałek) - Walc czy walczyk? 
24.08 (środa) - Parę słów o Lubelszczyźnie.

Podczas zajęć będziemy czytać krótkie wierszyki dotyczące tańców ludowych, uczyć się tańczyć, 
śpiewać, tworzyć ludowe cuda, rozwiązywać zagadki, poznawać zwyczaje i dobrze się bawić. 

Filia nr 6, ul. Poniatowskiego 4, tel. 81 533-07-13

16 - 31 sierpnia, codziennie w godzinach 10:00 - 12:00

16 - 19.08 - konkurs gier planszowych pod hasłem „Sławni Polacy w historii Polski”. 
22.08 - lekcja biblioteczna „Co trzeba wiedzieć, aby być bezpiecznym na drodze”.
23.08 - czytanie książki „12 ważnych opowieści - polscy autorzy o wartościach”.
24 - 31.08 - zajęcia plastyczne „Piękna nasza Polska cała”. 

Filia nr 7, ul. Kunickiego 35, tel. 081 472-53-93

lipiec
poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 10:00 - 11:00

 gry planszowe i komputerowe,
 kącik plastyczny,
 przeglądy prasy oraz nowości książkowych,
 konkursy i zabawy.  

sierpień
współpraca z Placówkami Wsparcia Dziennego dla dzieci z dzielnicy Dziesiątej.
W czasie wakacji będziemy także partnerami w projektach realizowanych w ramach programu 
„Dzielnice Kultury”.
Filia nr 9, ul. Krańcowa  106, tel. 81 744-17-18
lipiec



poniedziałki, środy, piątki w godzinach 11.00 - 13.00 
Sztuka świata - zastosowanie różnych technik plastycznych. 
04.07 (poniedziałek) - afrykańskie malunki 
06.07 (środa) - arabska mozaika 
08.07 (piątek) - malowidła aborygenów 
11.07 (poniedziałek) - indiański pióropusz 
13.07 (środa) - chiński smok 
15.07 (piątek) - meksykańskie słońce 
18.07 (poniedziałek) - egipski amulet 
20.07 (środa) - rzymska mozaika 
22.07 (piątek) - japoński proporczyk 
25.07 (poniedziałek) - indyjska rangoli 
27.07 (środa) - chińska kaligrafia 
29.07 (piątek) - celtycka broszka 
Zapraszamy do korzystania z komputerów w godzinach pracy biblioteki. 

Filia nr 12, ul. Żelazowej Woli 7, tel. 81 741-52-73

lipiec, sierpień - godziny do ustalenia w filii
-  rozwijam się przez czytanie - bajkoterapia,
-  randka z poezją dla młodzieży, rozmowa o poezji i czytanie ulubionych wierszy,
-  jak rozwijać swoje zainteresowania i pasje, porady,
-  razem tworzymy mapę marzeń - warsztaty z psychologiem,
-  wakacyjny granie,  czyli gramy w gry planszowe,
-  odkryj w sobie Einsteina - warsztaty z rozwijania kreatywności,
-  moja ulubiona książka, czyli głośne czytanie fragmentów książek i zabawne recenzowanie ich,
-  zostań artystą zajęcia plastyczne dla najmłodszych,
-   dlaczego warto pisać pamiętnik, fachowa pomoc,
-   moje najlepsze wakacje, dzielimy się wrażeniami czasu wolnego.
Wspólne  podsumowanie  i zakończenie zajęć w ostatnich dniach wakacji.

Filia nr 13, ul. Grażyny 13,tel.  81 525-08-85

lipiec i sierpień
poniedziałki, środy, piątki - w godzinach otwarcia biblioteki
Gry planszowe 

Filia nr 17, ul. Przyjaźni 11, tel. 81 746-28-11

lipiec
codziennie w godzinach otwarcia biblioteki
„Kredowe inspiracje” - wspólne malowanie przed budynkiem biblioteki.
 „Układanie puzzli” zajęcia dla najmłodszych.
 „Moje osiedle”- konkurs plastyczny
 „Czy znasz tę bajkę”głośne czytanie baśni, bajek i opowiadań.
„Wesoła biblioteka „- turnieje gier planszowych
„Wirtualne podróże po świecie”- wędrówki po ciekawych zakątkach świata.
„W krainie gier czyli darmowa rozkosz Internetowa.”
Filia nr 18, ul. Głęboka 8, tel. 81 525-10-91

Dzieci takie jak my

lipiec w godzinach 11:00 - 12:30



4.07 (poniedziałek) - Tajemnice biblioteki. Rozwiązujemy zagadki jak Lasse i Maja. Turniej
omnibusów. (Zajęcia na podstawie serii książek Martina Widmarka „Tajemnice Lassego i 
Mai”).
6.07 (środa) - Niesamowite przygody Pippi. Wymarzona wakacyjna podróż – zajęcia 
plastyczne. (Na podstawie książki Astrid Lindgren „Pippi Pończoszanka”).
8.07 (piątek) - Afryka Kazika. Poznajemy baśnie afrykańskie. Safari malowane na szkle. 
(Na podstawie książki Łukasza Wierzbickiego).

11.07 (poniedziałek) - Fantastyczne stwory Harrego Pottera. Najciekawsze legendy świata. 
Lepienie z plasteliny. (Na podstawie serii książek o Harrym Potterze J.K. Rowling).

13.07 (środa) - Basia i moda. Projektujemy stroje na różne okazje. Pokaz mody dziecięcej i 
młodzieżowej. (Na podstawie książki Zofii Staneckiej).

15.07 (piątek) - Zuzia idzie do zoo. Egzotyczne zwierzęta w technice decoupage – zajęcia 
plastyczne. (Na podstawie książki Liane Schneider).

18.07 (poniedziałek) - Mała księżniczka. Ozdobna biżuteria z koralików, korony i maski 
balowe. (Na podstawie ksiązki Frances Burnett).

20.07 (środa) - Moje Bullerbyn. Tworzymy mapę swojej okolicy (miasta) z uwzględnieniem
ciekawych miejsc i budowli. (Na podstawie książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”).

23.07 (piątek) - Być jak Ania z Zielonego Wzgórza. Szczęśliwe dzieciństwo. Wykonujemy 
plakaty techniką kolażu. (Na podstawie książki L.M. Montgomery).

sierpień w godzinach 11:00 - 12:30

17.08 (środa) - Julka i koty. Moja kocia historia. Ozdobne ramki na zdjęcie mruczka. (Na 
podstawie książki Tomasza Trojanowskiego).

19.08 (piątek) - Gry i zabawy z Mikołajkiem. Rozwiązujemy quizy, krzyżówki oraz 
kalambury. (Na podstawie książek Rene Gościnnego).

22.08 (poniedziałek) - Martynka i jej kolorowy świat. Wyczarowujemy najpiękniejsze 
kolorowani. (Na podstawie serii książek o Martynce G. Delahaye).

24.08 (środa) - Bolek i Lolek czyli najlepsi przyjaciele. Nietypowe przyjaźnie bohaterów 
literackich. Portret najlepszego kolegi. (Na podstawie książki „Nowe przygody Bolka i 
Lolka”).

26.08 (piątek) - Czarodziejska kraina Alicji. Niesamowite kompozycje wykonywane metodą
quillingu. (Na podstawie książki „Alicja w Krainie Czarów” C.S. Lewisa).

29.08 (poniedziałek) - Za co dzieci kochają psy. Malujemy ulubioną rasę psów. Oglądanie 
filmu „Bella i Sebastian”. (Na podstawie książki Nicolasa Vaniera).

31.08 (środa) - Współczesny Janko Muzykant. Ulubione piosenki i karaoke. (Nawiązanie do
noweli H. Sienkiewicza). Zakończenie zajęć.

Filia nr 19, ul. Kunickiego  89, tel. 81 745-31-44 

lipiec i sierpień

Podróże dalekie i bliskie

codziennie w godzinach pracy biblioteki



1.  "Afrykańskie podróże z Henrykiem Sienkiewiczem"  - zajęcia literackie - wyprawa do Afryki 
Południowej, do Zanzibaru, kraju mało znanego, do którego pisarz udał się ponad sto lat temu. 
Trzonem wyprawy miała być miesięczna wycieczka myśliwska w głąb Czarnego Lądu, a 
wspomnienia tej niezwykłej eskapady zostały wydane w tomie " Listów z Afryki" Sienkiewicza.
2. Prezentacje przewodników po Afryce i relacje współczesnych podróżników z ich afrykańskich 
fascynacji  - zajęcia literackie
3. Konkursy plastyczne po hasłem "Wyprawa myśliwska do Afryki dzikiej" 
4. Zgaduj-zgadula oraz anegdotki związane z Henrykiem Sienkiewiczem 

"Podróże za jeden uśmiech"- zajęcia literackie - wakacyjne eskapady po Polsce wraz z bohaterami 
popularnych wciąż powieści przygodowo-detektywistycznych dla młodzieży m.in. Joanny 
Chmielewskiej, Adama Bahdaja, Zbigniewa Nienackiego. Prezentacja kolekcji atrakcyjnych 
przewodników po naszym kraju. 

"Smak Europy" - poznajemy kraje Unii Europejskiej - Grecja.

Przez cały okres wakacji udostępnione gry komputerowe i planszowe. 

Filia nr 21,  Rynek  11, tel. 81 532-05-45

lipiec
Dla dzieci i młodzieży
wtorki 12:00 – 14:00 pod hasłem „No to gramy!”
1. Gry planszowe, zręcznościowe
2. Zabawy plastyczne z użyciem interaktywnej tablicy dotykowej
czwartki 12.00 – 14.00 ,,Posłuchajcie opowieści”
- wspólne słuchanie wybranych książek dostępnych w bibliotece jako audiobooki

sierpień
Dla dzieci i młodzieży
wtorki 12:00 – 14:00  pod hasłem ,,No to gramy!”
1. Gry planszowe, zręcznościowe
2. Zabawy plastyczne z użyciem interaktywnej tablicy dotykowej
czwartki 10:00 – 12:00
1.  Tematyczne zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 26 
- ,,Kolorowanie na ekranie”
- ,,W krainie rycerzy i księżniczek”
- ,,Laboratorium chemiczne w bibliotece”
- ,,Pocztówka z wakacji”
2. Spotkanie z przewodnikiem Konstantym Frączkiem i wędrówka ,,Śladami legend lubelskich” 
dla podopiecznych Domu Dziecka im. Janusza Korczaka 
3. Spotkania z mieszkankami Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej z cyklu 
,,Literatura jest piękna” - w 95. rocznicę urodzin poetki Julii Hartwig  

W lipcu, sierpniu i wrześniu
Dla Seniorów proponujemy, wzorem ubiegłego roku,  naszym czytelnikom kawę 
za symboliczną złotówkę w letnim, gościnnym ogródku restauracji Mandragora. Będzie można 
pobrać w bibliotece kupon i skorzystać z tej integracyjnej oferty, zabierając do stolika wypożyczone
w Filii nr 21 książki oraz poczytać dostępne u nas czasopisma. 

Spotkania dla Seniorów w Mandragorze przy kawie z książkami naszej biblioteki, pierwszy i ostatni



wtorek każdego z wymienionych miesięcy w godzinach 10:00 – 12:00 
lipiec – 5 i 26
sierpień – 2 i 30
wrzesień – 6 i 27

Filia nr 22, ul. Kruczkowskiego 14, tel. 81 744-48-16

lipiec, sierpień
środy w godzinach 12.30 - 14.00
Artystyczne środy - zajęcia plastyczne dla dzieci 
Gry planszowe codziennie w godzinach pracy biblioteki. 

Filia nr 25, ul. Sympatyczna 16, tel. 81 527-21-82

27 czerwca - 8 lipca, codziennie 13:00-14:30. 
poniedziałki, środy, piątki – zajęcia plastyczne
wtorki, czwartki – gry planszowe i komputerowe
„Podróże po kosmosie” 
27.06 (poniedziałek) -  zajęcia plastyczne: galaktyka
28.06 (wtorek) - gry planszowe i komputerowe
29.06 (środa) - zajęcia plastyczne: rakieta kosmiczna
30.06 (czwartek) - gry planszowe i komputerowe
01.07.  (piątek) - zajęcia plastyczne: ufoludek
04.07 (poniedziałek) -  zajęcia plastyczne: astronauta
05.07 (wtorek) -  gry planszowe i komputerowe
06.07 (środa) - zajęcia plastyczne: latający talerz
07.07 (czwartek) -  gry planszowe i komputerowe
08.07 (piątek) - zajęcia plastyczne: moja własna planeta

1 - 5 sierpnia

„Tydzień z planszówkami” - turniej gier planszowych

Filia nr 26, Książka mówiona, ul. Leonarda 18, tel. 81 525-64-39

od 11 do 29 lipca 
poniedziałki, środy i piątki  w godzinach od 15.00 do 16.30
Warsztaty plastyczno- literackie 

Filia nr 29, ul. Kiepury  5, tel. 81 741-92-94

lipiec
poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.30 - 12.00
Każdy sportowiec marzy o tym, ażeby zdobyć srebrny lub złoty - zajęcia plastyczne: 
wykonujemy plakat olimpijski oraz prace związane z tematyką igrzysk różnymi technikami m. in. 
quilling, bibuła, malowanie na szkle.

wtorki w godz. 10.30 - 12.00
Zagrajmy razem - gry planszowe

czwartki w godz. 10.30 - 12.00
Walizka pełna pomysłów, świat lalek teatralnych - zajęcia wprowadzające w świat teatru w 



ramach współpracy z Teatrem Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena. 

Filia nr 31, ul. Nałkowskich 104a, tel. 81 744-71-69

lipiec
codziennie w godzinach pracy biblioteki
Gry planszowe i PlayStation.

sierpień
Wakacje z Janem Brzechwą - zajęcia plastyczne, zagadki, krzyżówki i rebusy.
wtorki i czwartki od 11:00 do 12:30 

2.08 (wtorek) - „Zwierzyniec”– czytanie wierszy, zajęcia plastyczne
4.08 (czwartek) - Rymy Pana Brzechwy – wykonanie ilustracji do wiersza

9.08 (wtorek) - „Kaczka-dziwaczka" – konkurs plastyczny na najdziwniejszą kaczuszkę
11.08 (czwartek) - "Tańcowała igła z nitką" – zaprojektowanie i wykonanie naszyjnika

16.08 (wtorek) - „Na straganie" – przyrządzenie sałatki warzywnej, zajęcia plastyczne
18.08 (czwartek) - Bystry umysł – zagadki, rebusy i krzyżówki Jana Brzechwy

23.08 (wtorek) - Sowa z wiersza Pana Brzechwy – układanie puzzli
25.08 (czwartek) - Układanie puzzli

30.08 (wtorek) - Pocztówka z wakacji dla Pana Brzechwy  – zajęcia plastyczne

Biblio, Filia 32, ul. Szaserów 13-15 , tel. 81 311-00-09 

29 i 30 czerwca - od godz. 12:00 - Przyroda może cię zaskoczyć - projekcje filmowe i zajęcia dla 
dzieci

czerwiec/lipiec  - Euro 2016 - Turniej konsolowy w grę Fifa. Dokładne daty zostaną podane po 
zapisaniu uczestników, rozlosowaniu drużyn i ustaleniu terminarza rozgrywek

lipiec
każdy poniedziałek w godz. 15:00 - 16:00 - Zajęcia kreatywne
wtorki - 5, 12,19 lipca - w godz. 12:00 - 13:30 - Edukacja przez Sztukę - zajęcia plastyczne
środy - 6, 13, 20 lipca -  w godz. 12:00 - 13:30 - Edukacja przez Sztukę - zajęcia plastyczne

każdy piątek - 15:00 - 16:00 - Karaoke

każdy poniedziałek i piątek - 16:00 - 17:00 - Melorecytacje poezji na bitach

27 lipca - 5 sierpnia - codziennie od godz. 12:00 - Cykl historycznych filmów dokumentalnych dla 
dzieci i młodzieży - po wybranych prelekcjach odbędą się zajęcia towarzyszące

środy - 6, 20 lipca - godz. 18:00 - 22:00 - Wieczory z grami planszowymi
środy - 3, 17, 31 sierpnia - godz. 18:00 - 22:00 - Wieczory z grami planszowymi

sierpień
każdy wtorek  w godz. 12:00 - 13:30 - Warsztaty i zajęcia teatralne



Filia nr 34, ul. Judyma  2a, tel.  81 466-59-12 

Biblioludek rusza w świat…”Na safari ze Stasiem i Nel” - zajęcia literacko-plastyczne
lipiec
poniedziałki, środy, piątki w godzinach 10:15 – 12:00
01.07 (piątek) – Europejczycy odkrywają Afrykę, niezwykłe wyprawy badawcze kobiet na 
afrykański kontynent. Oczami wyobraźni – afrykańska mozaika, wydzieranka.
04.07 (poniedziałek) - Wspólne czytanie fragmentów powieści „W pustyni i w puszczy” 
przedstawiających najciekawsze przygody Stasia i Nel. Ciekawostki ze świata roślinnego i 
zwierzęcego. Warsztat z modeliną – afrykańskie ZOO.
06. 07 (środa) – Życie i zwyczaje plemion afrykańskich – prezentacja multimedialna. Berberowie 
„Lud owiany tajemnicą”. Ilustracja baśni afrykańskich przy pomocy węgla.

08. 07 (piątek) – Odwiedziny u Wa-himów, Dangalów, Dinka. Wykonywanie masek afrykańskich 
wojowników (część pierwsza).

11.07 (poniedziałek) - Kontynuacja - wykonywanie tarcz afrykańskich wojowników (część druga).

13.07 (środa) – „Braterstwo krwi” na znak przyjaźni. Wykonywanie bransolet wymienianych 

między uczestnikami spotkania.

15.07 (piątek) – Zwyczaje i obrzędowość afrykańskich plemion. Spotkanie z czarownikiem z 
plemienia M’Rua. Warsztat plastyczny z gliną – wykonywanie naszyjników chroniących przed 
złymi mocami czarowników.

18.07 (poniedziałek) - Sznurkowa plecionka darem plemienia Samburu.

20.07 (środa) – Raz, dwa, trzy… szukam! Wśród egipskich piasków. Poznawanie Afryki za 
pośrednictwem gier i zabaw afrykańskich rówieśników. Wspólna nauka i zabawa przy grze Wanda. 
Poznajemy tradycyjne planszówki afrykańskie – tawla, mankala i orzechowe gry pstrykane.

22.07 (piątek) – Afrykańskie opowieści na zaczarowanym dywanie. Karty metaforyczne KLANZA 
1001.

25.07 (poniedziałek) - Życie codzienne afrykańskich dzieci. Prezentacja książek. Zabawki z 
naturalnych materiałów.

27.07 (środa) –Inspiracja afrykańską muzyką. Tworzenie kompozycji etnicznej przy pomocy 
ręcznie wykonanych instrumentów takich jak kołatki, bębenki, puszki pełne dźwięków. Piosenki 
pokazywanki (Murzynek Bambo, 10 Murzynków).

29.07  (piątek) – Afrykańska uczta, palce lizać! Zakończenie afrykańskiej podróży. Pożegnanie 
Stasia i Nel.

sierpień

poniedziałki, środy, piątki w godzinach 10:15 – 12:00

Bezpieczne gry internetowe, strategiczne gry planszowe, turnieje z nagrodami dla zwycięzców.

Zapisy w Filii pod nr telefonu 81 466 59 123 lub osobiście do dnia 30 czerwca 2016. 

Filia nr 35, ul. Bursztynowa 20, tel. 81 311-00-02 
28 czerwca (wtorek) i 30 czerwca (czwartek) - godz. 14-16

lipiec - sierpień



poniedziałki i środy - godz. 14.00-16.00
"Dawno, dawno temu w odległej krainie..." - bajkopisanie dla dzieci 
"Z książką przez świat - Lapbook podróżniczy" - warsztaty dla dzieci i młodzieży 
"W co bawili się nasi rodzice" - zabawy dla najmłodszych 

Filia nr 36, ul. Zygmunta Augusta 15, tel. 81 311-00-16

17 - 30 sierpnia 

Wakacyjna przygoda w bibliotece. Wakacje na Felinie 2016”

III edycja zajęć wakacyjnych dla dzieci realizowana z rezerwy celowej UM.
Różnorodna oferta edukacji kulturowej dla dzieci z Dzielnicy Felin, m.in. spotkania z pisarzami, 
ilustratorem, warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne, rękodzielnicze itp.

Filia nr 37, ul. Bazylianówka  85, tel. 81 742-12-87

od 25 do 29 lipca  w godz. 10-14.00

W filii oraz przed biblioteką i na placu przed kościołem odbywać się będą półkolonie organizowane
przez Parafię pw. Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Odbywać się będą 
następujące bloku zajęć:
1. Zajęcia rekreacyjne: zabawy na świeżym powietrzu m.in. trampolina, trójkołowe hulajnogi, duże 
bańki mydlane, malowanie twarzy, malowanie kredą, gry planszowe, gry zręcznościowe, gry 
multimedialne, modelowanie balonów.
2. Zajęcia sportowe: gry, konkursy i zawody w piłce nożnej, piłce siatkowej, unihokeju  i tenisie 
stołowym.
3. Zajęcia plastyczne: rysowanie, malowanie różnymi technikami (decoupage, malowanie farbami 
do tkanin).
4. Zajęcia rękodzielnicze: garncarstwo, produkcja biżuterii ze sznurka i koralików, wyszywanki.
5. Zajęcia cyrkowe: poznawanie i doskonalenie technik żonglerskich piłeczkami, chustkami oraz 
zabawa rekwizytami cyrkowymi np. szczudła, rower jednokołowy.
6. Spotkania ze służbami mundurowymi.

7 września 2016 r. W filii oraz przed biblioteką i na placu przed kościołem odbędzie się Piknik na 
zakończenie wakacji. W programie przewidujemy zajęcia artystyczne i rekreacyjne. 

Filia nr 38, ul. Relaksowa 25, tel. 81 311 01 12

Fantastyczne wakacje w bibliotece 

od 18 do 29 lipca  w godzinach 12:00 - 14:00
Tydzień I – W świecie Harrego Pottera - Akademia Młodych czarodziejów
18.07 - Listy z Hogwaru czyli zostań czarodziejem – pogadanka, prezentacja dotycząca 
czarodziejów i czarownic,
20.07 - Magiczne sztuczki – gry i zabawy integracyjne z wykorzystaniem sztuczek magicznych,
Hogwart bez tajemnic – czyli quiz z wiedzy o Harrym Potterze,
22.07 - Harry, Ron i Hermiona w świecie mugoli – czyli tworzymy własną historię! 

Tydzień II – Poznaj fantastycznych bohaterów
25.07 - Percy Jackson i Bogowie olimpijscy,
27.07 - Magiczne drzewo,
29.07 - Dzień gier planszowych i Playstation,



Zapisy w Filii pod nr telefonu 81 311 01 12 lub osobiście. Zajęcia w grupach max 15 os. 

Filia nr 39, ul. Głuska 138, tel. 81 532-05-29

Bajkowe  wakacje

- Zajęcia plastyczne pod hasłem: Piernikowa chatka, Łabędzie na stawie.
- Wesoły Teatrzyk Kukiełkowy: warsztaty tworzenia kukiełek, spektakl bajkowy 5 i 12 lipca 
o godzinie 11.00. 

Wystawa w Galerii INNA  „Bracia Grimm”.


