Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie
Filia nr 2
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. 81 466 62 47
filia2@mbp.lublin.pl
„Podróże małe i duże” - warsztaty kulturalne
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
2.07. Australia
4.07. Parki Narodowe USA
9.07. Norwegia
11.07. Rosja
16.07. Tajwan
18.07. Indie
Filia nr 2
23.07. Alaska
11:00-12:00
ul. Peowiaków 12
25.07. Nowy Jork
30.07. Hawaje
1.08. Niemcy
6.08. Floryda
8.08. Włochy
13.08. Szkocja
20.08. Peru
22.08. Kanada
27.08. Egipt
29.08. Japonia
Uczestnicy zajęć poznają obyczaje, kulturę, historię oraz podstawowe zwroty w
języku urzędowym państwa, którego dotyczyć będą konkretne zajęcia.
Z każdych zajęć dzieci powrócą z własnoręcznie wykonaną pamiątką.
I. Zapisy
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia
Dane kontaktowe w zakresie zapisów:
zapisów 14 czerwca
zapisów
- telefon 81 466 62 02
2018 r.
pn.-pt.: 10:00-16:00
- e-mail filia2@mbp.lublin.pl
II. Koszt uczestnictwa:
Zajęcia bezpłatne

Filia nr 3
ul. Hutnicza 20
20-218 Lublin
tel.81 746 29 63
filia3@mbp.lublin.pl

Data
8.08.2018
22.08.2018
29.08.2018
7.08

Zajęcia plastyczne „Świat kredki”.
Gry planszowe.
Godziny
Miejsce realizacja zadania
16.00-18.00
12.00-14.00

Filia nr 3
ul Hutnicza 20 a

21.08
środy - 8, 22, 29 sierpnia - gry planszowe, puzzle
wtorki - 7 i 21 sierpnia - zajęcia plastyczne
Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
ul. Poniatowskiego 4
20-060 Lublin
tel. 815330713
filia6@mbp.lublin.pl

I.

Zajęcia literacko-plastyczne
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
16-20.07.2018 r.
12-13,30
Filia nr 6
ul. Poniatowskiego 4
Opis zadania, w tym szczegółowe wymagania, ważne informacje.

16.07. Planety pana Mikołaja - rysowanie planet w oparciu o albumy ze zbiorów biblioteki
17.07 ,,Pali się'' - czytanie wierszy Jana Brzechwy z podziałem na role
18.07 Pacynka dla początkujących - zajęcia plastyczne
19.07 ,,Afryka dzika'' - wykonywanie afrykańskich masek i pióropuszy
20.07 Drogi do niepodległości Polski - turniej gier planszowych

Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
ul. Zuchów 2
20-047 Lublin
tel. 81 5341073
filia8@mbp.lublin.pl

Warsztaty literacko-plastyczne
Godziny
Miejsce realizacja zadania
10:00 - 12:00
Filia nr 8

Data
30.07.2018
1.08.2018
3.08.2018
ul. Zuchów 2
6.08.2018
8.08.2018
10.08.2018
Tajemnicze poniedziałki - warsztaty poświęcone twórczości Martina Widmarka.
Naukowe środy - eksperymenty naukowe dla dzieci.
Zakręcone piątki - warsztaty plastyczne na podstawie twórczości Herve'a Tulleta.

Filia nr 9
ul. Krańcowa 106
20-320 Lublin
tel. 81 744 17 18
e-mail: filia9@mbp.lublin.pl
zajęcia plastyczno-edukacyjne
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
02 - 31.07
11.00-13.00
Filia nr 9, ul. Krańcowa 106
Zajęcia plastyczno-edukacyjne „ABC regionów Polski”:
- poznawanie wybranych województw Polski oraz związanych z nimi legend
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik na bazie zajęć literackich

Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
ul. Lwowska 6
20-128 Lublin
tel. 81 747 43 54
filia11@mbp.lublin.pl
„Każde dziecko to potrafi” - zajęcia plastyczno-literackie
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
03.08.2018
07.08.2018
09.08.2018
12.30-14.00
14.08.2018
Filia nr 11 MBP
16.08.2018
ul. Lwowska 6
21.08.2018
23.08.2018

28.08.2018
30.08.2018
Głośne czytanie bajek i wykonanie ilustracji różnymi technikami plastycznymi; papierowe
cuda; bajkowy konkurs; kreatywne zabawy bibułą; wakacyjne łamanie głowy czyli dzień z
zagadką .
Filia nr 12
ul. Żelazowej Woli 7
20-853 Lublin
tel. 81 741 52 73
filia12@mbp.lublin.p
Zajęcia prowadzone będą w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 14.00 do 16.00
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
25.06 - 31.08.2018
Filia nr12, ul. Żelazowej Woli 7
od 14.00 do 16.00
Zajęcia literackie - głośne czytanie wybranej książki na
wakacje, poznawanie ulubionych autorów,
dyskusja nad wybraną i wspólnie przeczytaną książką,
prezentacja nowości
książkowych,
ulubieni bohaterowie naszych książek,
Zajęcia plastyczne - ozdoby z filcu,
tworzenie książki z ilustracjami,
łapacze snów i inne indiańskie amulety wytwarzane
różnymi technikami plastycznymi, portrety
ulubionych bohaterów książek,
kolorowe zakładki do książek w najnowszych formach
i kształtach
Zajęcia oświatowe - wspólne czytanie i nauka wierszy na pamięć
dlaczego warto poznawać języki obce - dyskusja
odczytywanie map geograficznych,
rozpoznawanie ptaków i ich głosów,
rośliny trujące w naszym otoczeniu
"PIONEK I GŁÓWKA" - zabawy z wykorzystaniem gier planszowych
Filia nr 13
ul. Grażyny 13
20-605 Lublin
tel. 81 525 08 85
filia13@mbp.lublin.pl
Gry planszowe

Data
lipiec- sierpień

Godziny
pn, śr, pt 10.00 - 18 00
wt. 10.00 - 16.00
czw. 12.00 - 16.00
Zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych.
Filia nr 17

Miejsce realizacja zadania
Filia nr 13
ul. Grażyny 13

ul. Przyjaźni 11a
20-314 Lublin
tel. 81 746 28 11
filia17@mbp.lublin.pl
Zajęcia plastyczne, literackie i komputerowe
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
3 - 28 lipca
10:00 - 11:00
Filia nr 17, ul. Przyjaźni 11 A
„Papieroplastyka” - zajęcia plastyczne prowadzone sztuką origami, guillingu.
„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, muzeach.
„W krainie gier internetowych”
„Chodnikowe graffiti” - wakacyjne malowidła na chodniku
Filia nr 18
ul. Głęboka 8
tel. 81 525 10 91
filia18@mbp.lublin.pl

Warsztaty literacko-plastyczne

Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
3.07.2018
5.07.2018
10.07.2018
11.00 - 12.30
Filia nr 18
12.07.2018
17.07.2018
ul. Głęboka 8A
19.07.2018
24.07.2018
26.07.2018
Literackie podróże po różnych kontynentach ( Afryka Azja, Ameryka Australia. Zajęcia
artystyczne.
Filia nr 19
ul. Kunickiego 89
20-459 Lublin
tel: 81 745 31 44

filia19@mbp.lublin.pl
„Historia Polski w legendach i podaniach”
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
Od 2 lipca, w każdy
10.30-11.30
poniedziałek wakacyjnych
Filia nr 19
miesięcy
ul. Kunickiego 89
9, 16, 23 i 30 lipca
6, 13 i 27 sierpnia
Spotkania poświęcone najpiękniejszym podaniom i legendom polskim. Zajęciom
literackim towarzyszyć będą konkursy plastyczne.
„Lato z intrygą w książce” - środowe spotkania
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
Od 4 lipca, w każdą środę
4, 11, 18, 25 lipca,
10.30-11.30
Filia nr 19
8, 22 i 29 sierpnia
ul. Kunickiego 89
Spotkanie z twórczością Edwarda Niziurskiego i Zbigniewa Nienackiego - zajęcia
literackie.
Spotkania z grami planszowymi
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
Od 3 lipca do 31 sierpnia, w
każdy wtorek
10.00-11.00
Filia nr 19
3,10, 17, 24, 31 lipca
ul. Kunickiego 89
7, 14, 21 sierpnia
Zabawy i gry edukacyjne dla dzieci.
„Podążać za marzeniami - podróże nie tylko z blondynką”
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
0d 6 lipca, w każdy piątek
6, 13, 20, 27 lipca
10.30-11.30
Filia nr 89
3, 10, 17, 24 sierpnia
ul. Kunickiego 89
Prezentacja najpoczytniejszych publikacji z literatury podróżniczej.
Filia nr 21
Rynek 11
20-111 Lublin
tel. 81 532 05 45
filia21@mbp.lublin.pl
zabawy interaktywne z użyciem tablicy dotykowej,
zajęcia literackie - wspólne czytanie i praca z książką,
słuchanie audiobooków,
warsztat teatralny,

Data
Lipiec: 3, 10, 17, 24, 31
wtorki
Lipiec: 5, 12, 19, 26
czwartki
Sierpień: 7, 14, 21, 28
wtorki
Sierpień: 2, 9, 16, 23, 30
czwartki

warsztat krajoznawczy
Godziny
10:00 – 12:00

Miejsce realizacja zadania
Filia nr 21, Rynek 11

10:00 – 12:00

Filia nr 21, Rynek 11

10:00 – 12:00

Filia nr 21, Rynek 11

10:00 – 12:00

Filia nr 21, Rynek 11

1. Gry planszowe i komputerowe
2. Zabawy manualne z użyciem interaktywnej tablicy
dotykowej Czwartki w lipcu
1. Tematyczne zajęcia dla dzieci przedszkolnych
- ,,Podróżowanie po ekranie - stolice Europy” - tablica dotykowa
- ,,12 wyjątkowych postaci. Polscy autorzy o marzeniach” - zajęcia literackie
2. ,,Na wagę uczuć” - zajęcia interaktywne na podstawie „Wielkiej księgi emocji”
dla podopiecznych MOPR
3. Warsztat krajoznawczy „Z mapą w plecaku” dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy
Opiekuńczo-Wychowawczej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
4. Warsztat teatralny „Kurtyna w górę” dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy
Czwartki w sierpniu pod hasłem ''Posłuchajcie opowieści”, wspólne słuchanie wybranych
tytułów dostępnych w bibliotece audiobooków.

Filia nr 24
ul. Juranda 7
20-629 Lublin
tel. 81 525 65 03
filia24@mbp.lublin.pl
Rzuć kostką. Zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych.
I.
Data
Godziny
Miejsce realizacja
03.07
10.00-16.00
zadania
10.07
Filia nr 24
17.07
ul. Juranda 7
24.07
31.07
07.08
14.08
21.08
28.08

Gry i zabawy z wykorzystaniem gier planszowych.
W krainie baśni i czarów. Wakacyjne zajęcia literacko-plastyczne.
Data Godziny Miejsce realizacja zadania 05.07
12.07
19.07
11.00-13.00
Filia nr 24
09.08
ul. Juranda 7
23.08
30.08
- Głośne czytanie książek.
- Gry i zabawy ruchowe.
- Zajęcia plastyczne: 05.07. Twórcze zabawy metodą kolażu.
12.07. Malowanie farbami.
19.07. Malowanie na szkle.
09.08. Twórcze wykorzystanie papieru i tektury.
23.08. Malowanie farbami witrażowymi
30.08. Poznajemy techniki plastyczne.
Filia nr 25
ul. Sympatyczna 16
20-530 Lublin
tel. 81 527-21-82
filia25@mbp.lublin.pl
warsztaty plastyczne, zajęcia z grami planszowymi, komputerowymi i plenerowymi
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
25.06 - 6.07
Filia nr 25
13:00-14:30
ul. Sympatyczna 16
30.07 - 3.08
Poniedziałki, środy, piątki - warsztaty plastyczne pt. „Cudowny świat przyrody”,
wtorki, czwartki - zajęcia z grami planszowymi, komputerowymi oraz plenerowymi :
25.06 (pon) - warsztaty plastyczne: „Świecące w ciemnościach - ryby głębinowe”,
26.06 (wt) - gry planszowe, komputerowe, plenerowe,
27.06 (śr) - warsztaty plastyczne: „Prehistoryczne stwory - dinozaury”,
28.06 (czw) - gry planszowe, komputerowe, plenerowe,
29.06 (pt) - warsztaty plastyczne: „Mówiący ptak - papuga”,
2.07 (pon) - warsztaty plastyczne: „Zmiennokolorowa jaszczurka - kameleon”,
3.07 (wt) - gry planszowe, komputerowe, plenerowe,
4.07 (śr) - warsztaty plastyczne: „Owady świecące nocą - świetliki”,
5.07 (czw) - gry planszowe, komputerowe, plenerowe,
6.07 (pt) - warsztaty plastyczne: „Cudownie zmieniający się świat natury - pory roku”,
30.07 (pon) - warsztaty plastyczne: „Kolorowe zjawisko optyczne - tęcza”,

31.07 (wt) - gry planszowe, komputerowe, plenerowe,
1.08 (śr) - warsztaty plastyczne: 'Roślina żyjąca na pustyni - kaktus”,
2.08 (czw) - gry planszowe, komputerowe, plenerowe,
3.08 (pt) - warsztaty plastyczne: „Śpiąca góra - wulkan”
Filia nr 26
ul. Leonarda 18
20-625 Lublin
tel. 81 525 64 39
filia26@mbp.lublin.pl
1) Warsztaty kulturalne- Fundacja Hesperos
2) Warsztaty plastyczne
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
1) 11, 13, 18, 20, 25, 27 lipca
11.00 - 17.00
Filia nr 26
15.30 - 17.00
2) 01, 03, 08, 10 sierpnia
ul. Leonarda 16
6 godzinne bloki warsztatów kulturalnych dla dzieci organizowane przez
Fundację Hesperos
Zajęcia plastyczne: „Płaskie origami z kółek”, „Papierowe rozety i wachlarze”,
„Quillingowe pocztówki z wakacji”, Kolorowe rybki origami”
a. Zapisy
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia
Dane kontaktowe w zakresie zapisów:
zapisów
zapisów
- telefon 81525 64 39
14 czerwca
10.00-16.00
- e-mail filia26@mbp.lublin.pl
Filia nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
ul. Nadbystrzycka 28
20-501 Lublin
tel. 81 525 86 44
filia28@mbp.lublin.pl
Warsztaty plastyczne
Gry planszowe
Data
Godziny1
Miejsce realizacja zadania
Warsztaty
2.00
Filia nr 28, ul. Nadbystrzycka 85
plastyczne
13.30
2, 9, 16, 23 lipca
12.00-14.00
Gry planszowe
2- 31 lipca
Warsztaty plastyczne mające na celu pobudzenie kreatywności dzieci,
ćwiczenie motoryki małej, zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia
Dane kontaktowe w zakresie zapisów:
zapisów
zapisów
- telefon 81 525 86 44

14 czerwca
ograniczona liczba
miejsc- decyduje
kolejność zgłoszeń

10.00-18.00
poniedziałek, środa,
piątek
10.00-16.00
wtorek, czwartek

- e-mail filia28@mbp.lublin.pl

Filia nr 29
ul. Kiepury 5a
20-838 Lublin
tel. 81 741 92 94
filia29@mbp.lublin.pl
Zajęcia literacko-plastyczne, gry planszowe, warsztaty improwizacyjne
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
10.30 - 12.00
Filia nr 29
25.06 - 3.08
ul. Kiepury 5a
I. Opis zadania, w tym szczegółowe wymagania, ważne informacje.
Zajęcia literacko-plastyczne (poniedziałki, środy, piątki), m. in.:
– „Pies - przyjaciel człowieka”,
– „Tak to bywa w baśni”,
– „Plastyka na wesoło: zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik m.
in.: quilling, origami, krepina, kolaż, malowanie na szkle”,
– „Warsztaty kreatywnego tworzenia zakładek do książek”
„Zagraj z nami - gry planszowe”, „Konstruujemy własną grę
planszową” (wtorki i czwartki)
„Warsztaty improwizacyjne dla młodzieży” (od 12 lat - grupa 10 osób)
27 czerwca, 11, 18, 25 lipca , 1 sierpnia (środa) w godz. 13.30 - 15.00
a. Zapisy
Zajęcia otwarte dla osób indywidualnych, w przypadku grup zorganizowanych prosimy
o wcześniejszy zapis
Warsztaty improwizacyjne dla młodzieży - zapisy
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia
Dane kontaktowe w zakresie zapisów:
zapisów 14 czerwca
zapisów
- telefon 817419294
10.00-15.00
- e-mail filia29@mbp.lublin.pl
Filia nr 32
ul. Szaserów 13-15
20-553 Lublin
tel. 81 311 00 09
filia32@mbp.lublin.pl
„Filmowe wakacje w Biblio”

Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
Każdy czwartek lipca i
15:00 - 17:00
Filia nr 32
sierpnia
Szaserów 13 - 15
Pokazy filmowe „na życzenie”, dla grup zorganizowanych.
Maksymalna liczebność grupy - do 40 osób.
I. Zapisy
Data rozpoczęcia
Dane kontaktowe w zakresie zapisów:
Godziny prowadzenia
zapisów
- telefon: 813-110-009
zapisów
14 czerwca
pn. - pt.
9.00-19.00
I.

„Wakacje z planszówkami”
Data
Lipiec i sierpień,
codziennie
II.

Godziny
9:00 - 19:00

Miejsce realizacja zadania
Filia nr 32
Szaserów 13 - 15

Dostęp do niemal 150 tytułów gier planszowych, z których można
korzystać bez ograniczeń w godzinach otwarcia Biblio

III. „Bibliobike na wakacje”
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
lipiec i sierpień,
9:00-19:00
Filia nr 32
zapisy poprzez formularz
Szaserów 13 - 15
na stronie internetowej
Biblio
IV.
Dostęp do roweru transportowego cargo, przystosowanego również do
przewozu osób (posiada pasy bezpieczeństwa dla dzieci). Rower można
wypożyczyć w bibliotece, wcześniej rezerwując wypożyczenie za pomocą
przygotowanego formularza (http://cargo.lublinrowerem.pl/?
name=reservation).
V. Zapisy
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia Dane kontaktowe w zakresie
zapisów
zapisów
zapisów:
14 czerwca
Przez całą dobę
http://cargo.lublinrowerem.pl/?
online
name=reservation

Turniej konsolowy Fifa, z okazji mistrzostw świata w piłce nożnej
Data
02.07 - 27.07
VI.

Godziny
9:00 - 12:00

Miejsce realizacja zadania
Filia nr 32
Szaserów 13 - 15
Konsolowy turniej piłkarski w grę Fifa, z okazji mistrzostw świata w piłce

nożnej. W ramach turnieju zapisani uczestnicy wylosują swoje drużyny i
rozegrają mecze w takiej samej formule, jaka obowiązuje na
mistrzostwach.
VII. Zapisy
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia Dane kontaktowe w zakresie
zapisów
zapisów
zapisów:
14 czerwca
pn. - pt. 9.00-19.00
- telefon: 813-110-009
„A może nad morze, a może w góry...”
Data
02.08 - 15.08

Godziny
11:30 - 13:30

Miejsce realizacja zadania
Filia nr 32
Szaserów 13 - 15
VIII. Zajęcia plastyczne i teatralno-literackie dla dzieci w wieku około 6 - 12 lat.
IX. Zapisy
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia Dane kontaktowe w zakresie
zapisów
zapisów
zapisów:
14 czerwca
pn. - pt. 9.00-19.00
- telefon: 813-110-009
„Edukacja przez sztukę”
Data
04.07, 05.07, 11.07, 12.07

Godziny
11:30 - 13:30

Miejsce realizacja zadania
Filia nr 32
Szaserów 13 - 15
X.
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku około 6 - 12 lat.
XI. Zapisy
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia Dane kontaktowe w zakresie
zapisów
zapisów
zapisów:
14 czerwca
pn. - pt.
- telefon: 813-110-009
9.00-19.00
Filia nr 34
ul. Judyma 2a
e-mail filia34@mbp.lublin.pl
nr. tel. 81 466 59 12
Wakacyjna przygoda w dżungli - tworzenie gry „Jungle” - zajęcia literackoplastyczne”.
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
12, 17, 19, 24, 26, 31 lipca
10.00 - 12.00
Filia nr 34
2, 7, 9, 14 sierpnia
ul. Judyma 2a
I. Opis zadania, w tym szczegółowe wymagania, ważne informacje.
Głównym celem zajęć literacko-plastycznych w Filii 34 jest stworzenie gry „Jungle”.
Jej fabuła będzie oparta o literaturę piękną i popularnonaukową.
12 lipca - „Wakacyjna przygoda”- wprowadzenie do gry „Jungle”.
Prezentacja dżungli na mapie świata - rośliny, zwierzęta, społeczeństwa i ich
obyczaje. Wspólnoty plemienne - podział na drużyny. Wykonanie totemów i
tworzenie kodu językowego - zajęcia literacko-plastyczne.

17 lipca - „O powstaniu świata, szamanach, duchach przodków i czasie snu - opowieści
plemienne” - tworzenie legendy swojego plemienia.
19 lipca - „Plemienne logo” - wykonanie planszy gry i oznaczenie pól drużyn plemiennych.
24 lipca - Adaptacja przestrzeni gry w bibliotece - „Tworzymy dżunglę”. Cz. 1
26 lipca - Adaptacja przestrzeni gry w bibliotece - „Tworzymy dżunglę”. Cz. 2
31 lipca - „Talizmany powodzenia w grze „Jungle” - biżuteria, ubiór, atrybuty i instrumenty
plemienne”. Cz. 1
02 sierpnia - „Talizmany powodzenia w grze „Jungle” - biżuteria, ubiór, atrybuty i
instrumenty plemienne”. Cz. 2
07 sierpnia - „Zagadki Sfinksa, sny Szamana, tajemnice Starszych Braci - tworzenie fabuły,
kart zadań i gry”. Cz. 1
09 sierpnia - „Zagadki Sfinksa, sny Szamana, tajemnice Starszych Braci - tworzenie fabuły,
kart zadań i gry”. Cz. 2
14 sierpnia - Wspólna zabawa przy grze „Jungle”. Nagrodzenie i podziękowanie
plemiennym drużynom za wspólną wędrówkę przez dżunglę.
Podczas wakacji w poniedziałki, środy i piątki gry planszowe, bezpieczne gry
i zabawy w Internecie.
II. Zapisy
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia
Dane kontaktowe w zakresie zapisów:
zapisów
zapisów
- telefon 81 466 59 12
14 czerwca
poniedziałek - piątek - e-mail filia34@mbp.lublin.pl
10.00 - 16.00
Filia nr 35
ul. Bursztynowa 20
20-576 Lublin
tel. 81 311 0002
filia35@mbp.lublin.pl
„Wakacje z książką w Bibliotece - Pytalscy w poszukiwaniu tajemnic”
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20,
13:00 - 15:00
23, 25, 27, 30 lipca
Filia nr 35
1, 3, 6, 8, 10 sierpnia
ul. Bursztynowa 20
Tematy spotkań w kolejnych tygodniach:
„Pytalscy w poszukiwaniu tajemnic”
„Co jest dalej - podróże do krainy marzeń”
„W to mi graj - A to sztuka”
„Szukamy bajkowego smoka”
„Bo fantazja jest od tego ...”
„Co i jak - dzieci filozofują”
„Zajęcia dla dzieci wczesnoszkolnych z edukacji czytelniczej z elementami animacji
muzycznej i ruchowej”
I. Zapisy
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia
Dane kontaktowe w zakresie zapisów:
zapisów
zapisów
tel. 813 110 002
14 czerwca
10:00 - 16:00
filia35@mbp.lublin.pl

Filia nr 36
ul. Zygmunta Augusta 15
20-283 Lublin
tel. 81 311 00 16
filia36@mbp.lublin.pl
Zajęcia wakacyjne w bibliotece dla dzieci od 7 roku życia.
Miejsce realizacja zadania
Data
Godziny
Filia nr 36
20 - 31.08 11.00 - 14.00 ul. Zygmunta Augusta 15 „Wakacyjna przygoda w bibliotece.
Wakacje na Felinie 2018”.
Warsztaty artystyczne, plastyczne, teatralne, przyrodnicze, taneczne dla dzieci od 7 roku
życia mieszkających w Dzielnicy Felin.
I. Zapisy
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia
Dane kontaktowe w zakresie zapisów:
zapisów
zapisów
- zgłoszenie osobiste w siedzibie
14 czerwca
pn, pt - 10.00 - 18.00
biblioteki, wpisanie na listę uczestników
środa - 11.00 - 19.00
- telefon 81 311 00 16
wt, czw - 10.00-16.00
- e-mail filia36@mbp.lublin.pl

Filia nr 37
ul. Bazylianówka 85
20-144 Lublin
tel. 81 742 12 87
filia37@mbp.lublin.pl
Półkolonie organizowane we współpracy z Parafią pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
23 - 24 lipca,
10.00 - 14.00
Filia nr 37
26 - 27 lipca
ul. Bazylianówka 85
Zajęcia odbędą się 23.07 (poniedziałek), 24.07 (wtorek) i 26.07 (czwartek). Dnia 27.07
(piątek) odbędzie się piknik podsumowujący półkolonie. Program:
1. Zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu (trampolina, duże bańki mydlane,
malowanie kredą, gry zręcznościowe).
2. Zajęcia sportowe (gry, zabawy i konkursy).
3. Zajęcia plastyczne: rysowanie, malowanie różnymi technikami (decoupage,
malowanie farbami do tkanin).
4. Zajęcia rękodzielnicze (produkcja biżuterii, wykonywanie zakładek, wiklina papierowa,
wyszywanki).
5. Zajęcia cyrkowe (żonglerka, zabawy rekwizytami cyrkowymi).
6. Piknik podsumowujący półkolonie (wydarzenie plenerowe, które odbędzie się w ostatnim
dniu półkolonii).
Zajęcia rekreacyjno-sportowe: tenis stołowy oraz piłkarzyki
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
30.07-10.08
pon., śr., pt.
Filia nr 37
10.00-18.00
ul. Bazylianówka 85

wt. 10.00-18.00
czw. 12.00-18.00

Przez dwa tygodnie w godzinach otwarcia biblioteki gry w tenisa stołowego oraz w
piłkarzyki.
Filia nr 38
ul. Relaksowa 25
20-819 Lublin
tel. 81 311 01 12
filia38@mbp.lublin.pl
Warsztaty turystyczno-krajoznawcze
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
02 - 12.07
11.00 - 13.00
Filia nr 38, ul. Relaksowa
Zajęcia wakacyjne w Filii nr 8 odbywać się będą pod hasłem:
„Wakacyjne podróże po pierwszych niepodległych miastach Polski” - poznajemy historię
wybranych miast od czasów odzyskania przez nie niepodległości do współczesności. Nasi
pasażerowie dowiedzą się skąd wzięli się łowcy reniferów w Tarnowie, jak na rozwój
Krakowa wpłynęli okoliczni kupcy i czym charakteryzują się góralskie sery Rozkład
jazdy wakacyjnego pociągu:
każdy pociąg odjeżdża o godz. 11.00
2 lipca - Tarnów
4 lipca - Kraków
6 lipca - Zakopane
9 lipca - Wolne Miasto Gdańsk
11 lipca - Gniezno
12 lipca - Warszawa
Filia nr 39
ul. Głuska138
20-380 Lublin
tel. 81 532 05 29
filia39@mbp.lublin.pl

I.

Warsztaty kulturalne dla dzieci
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
3.07
10.30
Filia nr 39
9.07
10.30
ul. Głuska 138 Lublin
16.07
12.00
5.07
10.00
12.07
10.00
19.07
10.00
Opis zadania, w tym szczegółowe wymagania, ważne informacje.
3.07 - „Kwiaty polskie” ciekawostki botaniczne - prezentacja multimedialna

przygotowana przez Renatę Kupiść.
9.07 - „Kwiaty w poezji Juliana Tuwima” - prelekcja i warsztaty plastyczne.
16.07 - „Kwiaty z bibuły” - warsztaty plastyczne.
5,12,19.07 (czwartki) - Bajkoterapia i zajęcia plastyczne dla dzieci.
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia
Dane kontaktowe w zakresie zapisów:
zapisów
zapisów
- tel. 81 532 05 29
14 czerwca
- filia39@mbp.lublin.pl
Filia nr 40
ul. Sławin 20
20-828 Lublin
tel. 81 511 10 76
filia40@mbp.lublin.pl
Warsztaty literacko-plastyczne
Data
Godziny
Miejsce realizacja zadania
2.07 - 27.07 (pn-pt)
10:00 - 13:00
Filia nr 40, ul.Sławin 20
W programie:
– „Białe i czarne” - warsztaty plastyczne, spotkanie z grafiką,
– „Od deski do deski. Zostań twórcą książki” - kreatywne warsztaty literackie,
– „Doświadczalnia” - eksperymenty z nauką,
– „Poznajmy się” - gry planszowe, zabawy zespołowe.
Data rozpoczęcia
Godziny prowadzenia
Dane kontaktowe w zakresie zapisów:
zapisów
zapisów
- telefon 81 511 10 76
14 czerwca
w godzinach otwarcia
- e-mail filia40@mbp.lublin.pl
biblioteki

