
Plan zajęć na wakacje 2019  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce oraz jej filiach

Zajęcia skierowane są w szczególności dla uczniów szkół klas 0-8.

 Informacje o planowanych zajęciach przekazane zostaną do pobliskich szkół 

podstawowych, rozwieszone w bibliotekach i innych miejscach np. przy sklepie, na słupach 

ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej biblioteki i gminy Lubin. 

W  ramach  promowania  bezpiecznych  zachowań  podczas  wakacji  w  bibliotekach

zaplanowano pogadanki z zaproszonymi gośćmi o zasadach bezpieczeństwa w domu, na ulicy,  

w miejscach wypoczynku. 

Zajęcia  dostosowane  będą  do  możliwości,  potrzeb  i  zainteresowań  uczestników spotkań

bibliotece.  Działania  podejmowane  podczas  zajęć  bibliotecznych  mają  na  celu  rozbudzanie

zainteresowań czytelniczych i  rozwijanie  wyobraźni  twórczej  dzieci,  wdrażania wiedzy poprzez

zabawę, przełamywanie stereotypów o bibliotece jako o miejscu nudnym czy niedostępnym, a także

uwrażliwienie młodego czytelnika na słowo pisane, ukazanie zalet i korzyści obcowania z książką,

czasopismem  i  zbiorami  multimedialnymi.  Pokazanie  biblioteki  jako  miejsca  ciekawego,

przyjaznego, kojarzącego się z miłym spędzaniem czasu i dobrą zabawą. 

Przez  cały czas  pracy w bibliotekach oprócz  księgozbioru  i  czasopism,  dostępne są gry

planszowe i materiały plastyczne, możliwość korzystania z komputerów z dostępem do internetu.

Umożliwiamy również naszym czytelnikom, w tym dzieciom dostęp do ebooków na platformie

legimi.pl- elektroniczne wersje literatury pięknej polskiej i obcej z możliwością prezentacji usługi.  



1. Biblioteka w Raszówce

Biblioteka czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00-18.00, w środy, piątki 8.00-16.00

TERMIN GODZINA NAZWA, RODZAJ ZAJĘĆ

26.06.2019 11.00-13.00 1. „Bezpieczne wakacje:”
- wizyta w OSP w Raszówce,
- prelekcja strażaka na temat szeroko pojętego 
bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej,
- prezentacja pojazdu i sprzętu pożarniczego.
2. Zabawy integracyjne.

27.06.2019 11.00-13.00 1. Odkrywamy tajemnice kosmosu.
2. Na planecie młodego artysty
- zajęcia plastyczne.

03.07.2019 11.00-13.00 1. Spotkanie z kosmonautą. 
2. Zabawa na Księżycu
- międzygalaktyczne zabawy.

04.07.2019 11.00-13.00 1. Galaktyka w butelce- eksperymenty.
2. Na planecie młodego artysty c.d - zajęcia plastyczne.

2. Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie

Punkt Biblioteczny czynny: wtorki 16.00-19.00, czwartki 14.00-17.00
W dni zajęć dla dzieci biblioteka czynna : 05.07.2019- 10.00-13.00, 09.07.2019, 20.08.2019, 
22.08.2019- 11.00-14.00.
Dnia 04.07.2019  biblioteka nieczynna.

TERMIN GODZINA NAZWA IMPREZY, RODZAJ ZAJĘĆ

05.07.2019 10.00-12.00

11.00
(świetlica 
wiejska )

1. „Bezpieczne wakacje:”
- Spotkanie z Policjantem, mieszkańcem Zimnej Wody- p. 
Arturem Dybaczewskim. 
2. Prawdziwy teatr:
- spektakl pt.” Piraci i wyspa skarbów” w wykonaniu 
Blaszanego Bębenka.

09.07.2019 11.00-13.00 1. Zajęcia integracyjne: 
- kolorowanie postaci z baśni, 
- gry i zabawy stolikowe. 
- zagadki, łamigłówki,rebusy.

20.08.2019 11.00-13.00 1. Poznajemy taniec irlandzki. 
- Prezentacja i lekcja tańca irlandzkiego (poprowadzi 
instruktorka p. Ewa Suleja)

22.08.2019 11.00-13.00 1. Sport to zdrowie.
- zajęcia sportowe. 
- konkursy, biegi, zabawy ruchowe.

3. Filia w Chróstniku



Biblioteka czynna: poniedziałki, wtorki 12.00-18.00, środy 9.00-15.00, soboty 7.30- 13.30

TERMIN GODZINA NAZWA IMPREZY, RODZAJ ZAJĘĆ

24.06.2019 12.00-14.00 1. Czas na wakacyjną przygodę:
-  zajęcia edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu podczas 
wakacji (bezpieczeństwo na drodze, zachowania w różnych 
życiowych sytuacjach),
- zagadki z obszaru edukacji komunikacyjnej,
- kolorowanie historyjek przedstawiających bezpieczne 
zachowania.

25.06.2019 12.00-14.00 1. Słodkie bukiety: 
- wykonywanie kwiatów z lizaków i układanie bukietów.

26.06.2019 12.00-14.00 1. Kodowanie:
-  zabawa w szyfrowanie tekstu za pomocą umownych 
znaków, zabawy z plastikowymi kubkami.
2. Zabawy muzyczno - ruchowe.

29.06.2019 12.00-14.00 1. Biżuteria na wakacje: 
-  wykonywanie biżuterii z koralików,makaronu i gumek-
recepturek.

4. Filia w Księginicach

Biblioteka czynna: wtorki, 15.30 - 19.30, środy, czwartki 15.30 – 18.30.

TERMIN GODZINA NAZWA IMPREZY, RODZAJ ZAJĘĆ

3.07.2019 16.00-18.00 1. Dzieci wykonają makietę pn.” Łąka latem” z użyciem 
prawdziwych kwiatów i roślin zebranych na łące.

4.07.2019 16.00-18.00 1. Dzieci wykonają makietę pn.” Łąka latem” z użyciem 
prawdziwych kwiatów i roślin zebranych na łące c.d

13.08.2019 16.00-18.00 1. Spotkanie dla dzieci z pracownikiem Nadleśnictwa 
w Lubinie. Leśnik opowie jak bezpiecznie należy 
zachowywać się w lesie i jak dbać żeby las był bezpieczny 
i czysty; 
2. Dzieci wykonają prace plastyczne związane 
z lasem.

20.08.2019 16.00-18.00 1. Spektakl teatralny dla dzieci  pn.”Zaczarowany medalion”
w wykonaniu aktorów Teatru  Blaszany Bębenek.

5. Filia w Miłoradzicach

Biblioteka czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki 12.00-18.00, środy 9.00-15.00

TERMIN GODZINA NAZWA IMPREZY, RODZAJ ZAJĘĆ



25.06.2019 13.00-15.00 1. Jesteśmy bezpieczni podczas wakacji:
- prezentacja na temat bezpieczeństwa podczas zabaw, 
rozmowa o zachowaniach podczas spędzania wolnego czasu 
w różnych miejscach i sytuacjach.
2. Zaczarowany świat origami:
-nauka wykonywania elementów origami modułowego, kule 
kwiatowe.

27.06.2019 13.00-15.00 1. „Kodowanie na dywanie:”
- zabawa w szyfrowanie tekstu za pomocą umownych 
znaków, kodowanie rysunków, zabawy z kubkami 
plastikowymi
2. „Sprawne ręce:”
- lepienie z plasteliny, malowanie okładki ulubionej książki.
3. Twister- gra.

2.07.2019 13.00-15.00 1. „Piraci i wyspa skarbów:”
- Teatrzyk w wykonaniu grupy BLASZANY BĘBENEK,
2. Wykonywanie czapek pirata, zapoznanie się z alfabetem 
mors'a, kodowanie ilustracji.

4.07.2019 13.00-15.00 1. Biżuteria na wakacje: 
- wykonywanie biżuterii z koralików oraz z gumek.
2. Zabawy ruchowe.
3. Kto zagadkę zgadnie, tego nuda nie dopadnie:
- rozwiązywanie zagadek, rebusów, kalambury 

6. Filia w Niemstowie

Biblioteka czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki 12.00-18.00, środy, piątki 9.00-15.00

TERMIN GODZINA NAZWA IMPREZY, RODZAJ ZAJĘĆ

25.06.2019 13.00-15.00 1. Bezpieczni na wakacjach:
- Bezpieczeństwo dzieci  na obszarach wiejskich: 
prezentacja multimedialna, film, pogadanka, konkurs-
- spotkanie poprowadzą pracownik KRUS-u w Polkowicach 
Pani Alicja Fic i pracownik PIP w Legnicy Pan Jacek 
Grygotowicz.
2.  Zajęcia czytelniczo – plastyczne. Głośne czytanie 
fragmentu książki C. Collodi - „Pinokio, wykonanie przez 
dzieci ekologicznych motyli z papierowych talerzyków 
i rolek.

4.07.2019 13.00-15.00 1. Głośne czytanie kolejnego fragmentu książki 
C.Collodi-”Pinokio” przez zaproszonych gości.
2. Warsztaty z robotyki dla dzieci do lat 9 prowadzone przez 
TechForKids sfinansowane z Funduszu Sołeckiego wsi 
Niemstów.

9.07.2019 13.00-15.00 1. Gry i zabawy w plenerze, czytanie pod chmurką kolejnego



fragmentu książki C. Collodi-”Pinokio” przez zaproszonych 
gości.
2. Zajęcia  plastyczne i ruchowe, wspólne malowanie kredą 
na asfalcie (boisko), zabawy na placu zabaw, rzut piłką 
do celu, gra w Molki, zabawa z chustą Klanza, tworzenie 
przez dzieci bukietów z liści, ziół i kwiatów.11

11.07.2019 13.00-15.00 1.  Zajęcia czytelniczo – plastyczne: 
- głośne czytanie fragmentu książki C. Collodi-”Pinokio” , 
- wykonanie przez dzieci wakacyjnych obrazków z guzików.
- przygoda drewnianego pajacyka- quiz z przeczytanej 
książki
2. Warsztaty kulinarne - przygotowanie owocowej 
sałatki,zakończenie spotkań wakacyjnych.

7. Filia w Oborze

Biblioteka czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki 12.00-18.00, środy, piątki 9.00-15.00

TERMIN GODZINA NAZWA IMPREZY, RODZAJ ZAJĘĆ

1.07.2019 12.00-14.00 1. „Bezpieczne lato”: 
- Omówienie zasad bezpiecznego podróżowania 
i wypoczywania podczas wakacji,
- głośne czytanie  opowiadania  „Basia i kask”,
- sprawdź czy jesteś bezpiecznym rowerzystą – test.
2.  Zabawy sprawnościowe na czas.

2.07.2019 12.00-14.00 1. Letnie kodowanie:
- rzuć kostką – gra w kolory,
- zbuduj wieżę na czas ( zabawa drużynowa),
- rozkoduj zwierzaka,
2. Praca plastyczna – papierowy spinner.

3.07.2019 12.00-14.00 1. Biblioteka  zaprasza dzieci na przedstawienie 
pt. „Piraci i wyspa skarbów” w wykonaniu aktorów  teatru 
„Blaszany bębenek”.
2. Zabawy w plenerze (gra w gumę, piłkę, skoki przez 
kabel).

4.07.2019 12.00-14.00 1. Języka polskiego zabawy ze słowem:
- skojarzenia,
- wesołe pytania – quiz,
- zagadki ze sportowej szufladki,
- odgadnij zilustrowane przysłowia.
2. Prażenie popcornu. Granie na zawołanie czyli pożegnalny
koncert życzeń.


