
Oferta Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

Akcja „Zima w Mieście” (MBP Filia nr 18 - „I kudłate, i łaciate, pręgowane
i skrzydlate” czyli co wiemy i czego nie wiemy o zwierzętach  - zajęcia
literackie i plastyczne)                                                                                

30.01. – „Zwierzyniec” – podróż do krainy zwierząt egzotycznych.  Zajęcia na podstawie
książek M. Wojciechowskiej „Zwierzęta świata”, H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, J.
Brzechwy „Pan Soczewka w puszczy” i R. Kiplinga „Księga dżungli”.

       1.  Poznawanie zwierząt egzotycznych i ich środowiska.

     2. Festiwal zagadek.

     3. 1001 pomysłów na plakat reklamujący „Księgę dżungli”.

02.02. – W domu i zagrodzie – spacer po gospodarstwie. Zajęcia na podstawie książek D. 

Edit – „Na wsi”, E. Szelburg-Zarembiny – „Wesołe historie”, i M. Cuisin – „Na wsi”.

     1. Tajemnice zwierząt domowych i przydomowych.

     2. Przygody z zagrody – głośne czytanie wesołej historii.

     3. Budujemy własne gospodarstwo. 

06.02. – Co w lesie piszczy? – mieszkańcy naszych lasów. Zajęcia na podstawie książek E.
Kiernickiej – „Przyjaciele sowy Julity”, E. Kincaid – „Leśne opowieści” i J. Brzechwy – 
Opowiedział dzięcioł sowie”.

       1. Czego się dowiedziałem jak w leśnej dziupli siedziałem – nasze wspomnienia z 

wypraw do lasu.

       2. Słuchamy głosów przyrody i staramy się je naśladować.

       3. Sowa Julita o zdanie nie pyta – czyli losowo wybieramy zwierzę leśne i rysujemy, jak 

potrafimy.

08.02. - Roślinożerne i ziarnojady – nasi skrzydlaci przyjaciele. Zajęcia na podstawie 
książek H. Łochockiej – „O wróbelku Elemelku”, M. Kownackiej – „Kajtkowe przygody” i E. 
Kiernickiej - „Przyjaciele sowy Julity”.

1. Pomóż ptakom przetrwać zimę – co jedzą nasi skrzydlaci przyjaciele.



2. Zabawa w małego ornitologa – uczymy się nazw ptaków polskich, poznajmy 
związane z nimi powiedzenia i przysłowia.

3. Jakim chciałbym być ptakiem -  wesoły kolaż.

Miejsce:
Filia nr 18, ul. Głęboka 8

Terminy:
30.01,02.02,06.02,08.02, 11.00-12.30

Zapisy: 
Termin rozpoczęcia zapisów: 15 stycznia 2018 r., 
Zgłoszenia: Aneta Kuśnierz, e-mail: filia18@mbp.lublin.pl lub telefonicznie: 81 5251091

Kontakt:
Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
ul. Głęboka 8, 20-612 Lublin
telefon: 81 5251091
e-mail: filia18@mbp.lublin.pl
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