
Program zajęć na wakacje w bibliotece 2017r.

I tydzień 10.07.-14.07.

 OD RANA MAM DOBRY HUMOR, CZYLI CZAS NA WAKACJE 
W BIBLIOTECE.

      
   Poznajemy się- tworzymy artystyczne imię 

  Ozdabiamy literki – hasło wakacji

  Letni bukiet kwiatów-wydrapanka z plasteliny 
 
         Czwartek: zajęcia edukacyjne  prowadzone przez pracownice
                          Celowego Związku Gmin R-XXI

Piątek: spotkanie z leśnikiem p.Markiem Heiserem- Pracownikiem Nadleśnictwa            
              Nowogard       

               „Pechowy urlop”  Z.Stanecka
          „Maja Bursztyn jedzie na wakacje”  P.Danziger
          „Rodzina Dyziowatych”  R.Jędrzejewska-Wróbel 

II tydzień  17.07.– 21.07.

AFRYKAŃSKIE SAFARI, CZYLI PODRÓŻ PO PARKU
NARODOWYM SERENGETI

 Tworzymy mapę Afryki z roślinami i zwierzętami 
   Zgaduj zgadula- czy znasz te zwierzęta?
   Malujemy bajecznie kolorową papugę

Poniedziałek: spotkanie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Nowogardzie

Środa: spotkanie z policjantką KP w Nowogardzie

„Bolek i Lolek -Afrykańskie Safari” L.Cichy
„Dlaczego słoń ma trąbę?” E.Gakuaya
„Zwierzątka i zwierzęta na sześciu kontynentach”  L.Konopiński,                 

S.Mrowiński



III tydzień  24.07 – 28.07

ŻYJ SPORTOWO - BARDZO ZDROWO !

   Skoczna i zdrowa krzyżówka sportowa
   Gry i zabawy ruchowe
   Kręcą się dookoła olimpijskie koła - praca przestrzenna

  Czwartek : spotkanie z multimedalistką igrzysk paraolimpijskich p.Ewą Durską
          

     „Zdrowy duch” M.Kiełbowicz
        „Bolek i Lolek- sportowcy” M.Berowska
        „Bieg przez płotki”  T.Plebański

IV tydzień 31.07.– 04.08

   FANTASTYCZNE I KOSMICZNE WAKACJE
NIE Z TEJ ZIEMI

   Kosmiczne poszukiwania
   Kosmiczna wykreślanka      
   Robimy gwiazdozbiory, rakiety, UFOludki  – praca plastyczna 

  „Kosmiczne jajo” Ch.Jolibois, Ch.Heinrich
    „Księżycolud” T.Ungerer
    „Potworak i inne kosmiczne opowieści” G.Kasdepke
    „Bajka o rogaliku,który chciał zostać księżycem”  W.Chotomska

V tydzień 07.08 – 11.08

PIESKIE WAKACJE

    Pieskie poszukiwania – ukryte obrazki
   Poznajemy rasy psów
   Rysujemy psa krok po kroku
   Wspólne tworzenie ulubionego pupila



    Środa: zajęcia prowadzone przez pracownice Celowego Związku Gmin R-XXI

„Psierociniec” A.Widzowska
„Wiersze pod psem” W.Chotomska
„Pieskie wakacje” D.Kaczmarek
„Wszyscy mają psa tylko nie ja” J. Mikołajewski

PROPONUJEMY: głośne czytanie, zagadki, rebusy, zajęcia plastyczne, muzyczno –
ruchowe, zabawy z chustą i tunelem animacyjnym KLANZA , zabawy w ogrodzie

biblioteki.


