
                            

AKCJA LATO 2018  

oferta kulturalna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta 

w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Z NELĄ PRZEZ KONTYNENTY 

cykl zajęć animacyjno-edukacyjnych inspirowany serią książek „Nela mała reporterka”. Dzieci poznają 

kontynenty, ich przyrodę i zwierzęta, tradycje i obyczaje kulturalne mieszkańców różnych regionów 

świata, ich stroje i potrawy. W planie wycieczki, zajęcia animacyjne, warsztaty plastyczne, 

rękodzielnicze, florystyczne, taneczne, pogadanki, gry i zabawy, turnieje wiedzy, konkursy tematyczne 

związane z motywem przewodnim. 

 

 

2-6 lipca 2018 r. godz. 11:00-13:00 

 

Biblioteka Bolka i Lolka (FILIA NR 7) ul. Krasińskiego 10, tel. 95 727 70 67 

Ameryka Południowa 

 

1. Latino dance – warsztaty taneczne, nauka tańców latynoamerykańskich / prowadzenie Monika 

Olszewska / 2 lipca 

2. Podróż do Ameryki Południowej – zajęcia edukacyjne / wiadomości i ciekawostki dot. Ameryki 

Południowej / 3 lipca 

3.  Rajskie ptaki – zajęcia plastyczne / wykonywanie papug różnymi technikami / 4 lipca   

4. Piniata – zajęcia plastyczne/ wykonywanie piniaty; zabawa / 5-6 lipca 

 

Poniedziałki godz. 11:00-13:00 ,,Rysunkowa podróż po Ameryce Południowej” – zajęcia plastyczne 

Wtorki, środy godz. 11:00-13:00 „Peruwianka” – warsztaty rękodzielnicze 

Czwartki godz. 11:00-13:00 „Piłkarzyki” – zajęcia plastyczne 

Piątki godz. 11: 00-13:00 „Ropucha w gitarze” – głośne czytanie opowieści z Ameryki Południowej 

Piątki godz. 15: 00-17:00 – zajęcia plastyczne 

 

 

 

9-13 lipca 2018 r. godz. 11:00-13:00 

Biblioteka Ducha Bajducha (FILIA NR 4) ul. Słoneczna 63, tel. 95 727 80 41 

Europa cz. 1 

 

1. Europa na start – zajęcia edukacyjne, omówienie wybranych państw, wykonywanie makiety / 

9 lipca 

2. Smaki Europy – warsztaty kulinarne (Koło Gospodyń Wiejskich w Łupowie) / prowadzenie 

Wanda Pielecha, sołtys Łupowa / 10 lipca 

3. Szwajcaria czekoladą płynąca; włoskie smaki – zajęcia edukacyjno-plastyczne / 11 lipca 

4. Ginące zawody – warsztaty rękodzielnicze / lepienie glinianych garnków (Centrum Edukacji 

Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach) / 12 lipca 

5. Wiedeński pląs – zabawy taneczne, nauka tańca / 13 lipca 

 

Poniedziałki, czwartki godz. 11:00 - 13:00 „Podróż po Europie” – zajęcia plastyczne 

 

 

 



 

 

16-20 lipca 2018 r. godz. 11:00-13:00 

 

Biblioteka Plastusia (FILIA NR 1) ul. Kombatantów 2, tel. 95 727 80 46 

 Ameryka Północna 

 

1. Wielki rajd przez Amerykę Północną – zajęcia edukacyjne/ tworzenie mapy kontynentu / 

16 lipca 

2. Amerykańskie smaczki – zajęcia edukacyjno-plastyczne /świąteczne tradycje kulinarne, 

przygotowanie latynoskiej piniaty / 17 lipca 

3. Nie tylko pióropusze – zajęcia edukacyjne, zabawy i gry indiańskie / Grupa Rekostrukcyjna 

Raven / 18 lipca 

4. Amerykańskie „naj” – zajęcia plastyczne (miniatury największych i najbardziej znanych 

obiektów) / 19 lipca 

5. American dream. Ikony popkultury – zajęcia plastyczne /nadruki na koszulki 

wg indywidualnych projektów / 20 lipca 

 

Wtorki, czwartki godz. 11:00-13:00 – zajęcia edukacyjne, plastyczne, gry, quizy, zabawy 

 

 

 

23-27 lipca 2018 r. godz. 11:00-13:00 

 

Biblioteka Reksia (FILIA NR 5) ul. Śląska 7, tel. 95 727 80 50 

Australia 

 

1. Australia – ląd na końcu świata – zajęcia edukacyjne / pogadanka (kultura, ludność, zwierzęta, 

roślinność), rysowanie flagi, tworzenie mapy / 23 lipca 

2. Uwaga Koala! – zajęcia plastyczne (projektowanie australijskich znaków drogowych, 

wykonywanie zwierząt: kangur, koala, krokodyl) / 24 lipca 

3. Kropka w kropkę. Z wizytą u Aborygenów – zajęcia plastyczne (bumerangi, maski, instrumenty 

didgeridoo) / 25 lipca 

4. Skaczemy do góry jak kangury – przestrzenna gra planszowa połączona z konkursem wiedzy 

o Australii / 26 lipca 

5. Magia koralowych wysp – zajęcia plastyczne / rafy koralowe, zwierzęta / 27 lipca 

 

Poniedziałki, wtorki godz. 11:00-13:00 – zajęcia edukacyjne, plastyczne, gry, quizy, zabawy 

 

 

 

30 lipca – 3 sierpnia 2018 r. godz. 11:00-13:00 

 

Biblioteka Wróbelka Elemelka (FILIA NR 11) ul. Chełmońskiego 8, tel. 95 727 80 53 

Europa cz. 2 

 

1. Podróż po Europie – zajęcia edukacyjne, kultura, obyczaje, ciekawostki / 30 lipca 

2. Walizka różnorodności – zajęcia literacko-plastyczne / głośne czytanie opowieści z Francji „Kot 

w butach”, tworzenie wieży Eiffla / 31lipca  

3. Francuski szyk – warsztaty projektowania / pracownia Natalii Ślizowskiej / 1 sierpnia 

4. Hiszpańskie lato – zajęcia plastyczne, zabawy twórcze / nauka podstawowych słów po 

hiszpańsku, tworzenie masek / 2 sierpnia 

5. W królestwie tulipanów – zajęcia literacko-plastyczne / głośne czytanie, tworzenie tulipanów, 

zwierząt itp. / 3 sierpnia 



 

Poniedziałki, środy godz. 9:00-11:00 – „Europejskie łamigłówki” / „Z Europą w bibliotece” – zajęcia 

edukacyjno-plastyczne 

 

 

 

6-10 sierpnia 2018 r. godz. 11:00-13:00 

 

Biblioteka Pana Kleksa (ODDZIAŁ DZIECIĘCY) Budynek Główny WiMBP 

 tel. 95 727 80 40 wew. 211 

Azja 

 

1. Palcem po mapie – zajęcia edukacyjne / charakterystyka kontynentu, tradycje, zwyczaje, 

ciekawostki wybranych krajów: Japonii, Chin, Indii / 6 sierpnia 

2. Rangoli – indyjska sztuka dekoracji – zajęcia plastyczne, malowanie kolorową solą / 7 sierpnia 

3. Ikebana – warsztaty florystyczne w pracowni Kwiatki Małgorzatki / prowadzenie Małgorzata 

Mroczkowska – florystka / 8 sierpnia  

4. Białe złoto – chińska porcelana – zajęcia plastyczne / malowanie na szkle / prowadzenie Iwona 

Mazur – plastyczka / 9 sierpnia 

5. Daruma – moc przynoszenia szczęścia – zajęcia plastyczne, japońskie amulety, wykonywanie 

darumy – ślepca przynoszącego szczęście / 10 sierpnia 

 

Środy, czwartki godz. 11:00-13:00 – zajęcia edukacyjne, plastyczne, animacyjne 

 

 

 

13-17 sierpnia 2018 r. godz. 11:00-13:00 

 

Biblioteka Borejkowo (FILIA NR 10) ul. Pomorska 34, tel. 95 727 80 52  

Koło Podbiegunowe 

 

1. W krainie wiecznych mrozów – zajęcia edukacyjne, pogadanka, tworzenie makiety / 13 sierpnia 

2. Zagroda reniferów – wioska lapońska w Czelinie / 14 sierpnia 

3. Mieszkańcy krainy lodu – zajęcia plastyczne, wykonywanie igloo oraz ścianki fotograficznej 

z Eskimosem / 16 sierpnia 

4. Lodowa przygoda – zajęcia plastyczne / 17 czerwca 

 

Wtorki, czwartki godz. 11:00-13:00 „Zabawy w lodowej krainie” – zajęcia plastyczne, gry, quizy 

 

 

20-24 sierpnia 2018 r. godz. 11:00-13:00 

 

Biblioteka Kota Filemona (FILIA NR 3) ul. Bohaterów Westerplatte 10, tel. 95727 80 48 

Afryka 

 

1. Afrykańskie szczyty – zajęcia edukacyjno-plastyczne / 20 sierpnia 

2. (Nie)zwykła fatamorgana – zajęcia plastyczne (złudzenia optyczne) / 21 sierpnia 

3. Madagaskar wyjątkowa wyspa – zajęcia edukacyjno-plastyczne, quizy / 22 sierpnia 

4. Egzotyka na wyciągnięcie ręki – zabawy twórcze / 23 sierpnia 

5. BiblioAfree-ka – pokój zagadek – escape room / 24 sierpnia 

 

Wtorki, czwartki godz. 11:00-13:00 – zajęcia plastyczne, muzyczno-animacyjne, pogadanki, głośne 

czytanie, quizy  



  

27-31 sierpnia 2018 r. godz. 11:00-13:00 

 

Biblioteka Koszałka Opałka (FILIA NR 14) ul. Wróblewskiego 35, tel. 95 727 80 54 

Ameryka Środkowa 

 

1. Wielki rajd z Kuby do Panamy – zajęcia edukacyjne / 27 sierpnia 

2. Piraci z Karaibów – poszukiwanie skarbu – mini gra przestrzenna / 28 sierpnia 

3. Karaibskie smaki – zajęcia edukacyjno-plastyczne / 29 sierpnia  

4. Kraina wulkanów – zajęcia plastyczne (zabawy z piaskiem kinetycznym) / 30 sierpnia 

 

Wtorki, środy godz. 11:00-13:00 – zajęcia plastyczno-edukacyjne, gry, quizy 

 

31 sierpnia 2018 r. godz.11:00 

Finał Akcji Lato 

 

1. Bal narodów – prezentacja strojów, gry i zabawy / Budynek Główny WiMBP, sala 8 

 

 


