FERIE ZIMOWE 29.01-10.02 2018
W FILIACH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ŁÓDŹ - POLESIE
Dla młodych mieszkańców Łodzi - głównie dzieci i młodzieży, w 8 pracowniach
komputerowych, będą dostępne gry, programy komputerowe i Internet. Wszystkie usługi w tym
okresie będą bezpłatne.
Pracownie czynne w godzinach pracy bibliotek i znajdują się w:
➢ Dziale Udostępniania, ul. Długosza 7/9; 42 651-43-94
➢ Filii nr 1, ul. Tomaszewicza 2;
42 687-06-89
➢ Filii nr 2, ul. Wróblewskiego 67;
42 688-31-30
➢ Filii nr 3, ul. Perla 9;
42 633-84-68
➢ Filia nr 5, ul. Wileńska 59/63
42 686-16-17
➢ Filii nr 10, ul. Więckowskiego 32;
42 632-96-65
➢ Filia nr 15, ul. Garnizonowa 38;
42 611-24-98
➢ Filia nr 17, ul. Ossowskiego 4,
42 651-66-52
Możliwość spędzenia czasu wolnego przy grach planszowych, stolikowych oraz puzzlach
oferują biblioteki:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Filia nr 1, ul. Tomaszewicza 2;
Filia nr 2, ul. Wróblewskiego 67;
Filia nr 3, ul. Perla 9;
Filia nr 4, ul. Legionów 71/73;
Filia nr 10, ul. Więckowskiego 32;
Filia nr 17, ul. Ossowskiego 4;

42 687-06-89
42 688-31-30
42 633-84-68
42 632-48-14
42 632-96-65
42 651-66-52

Dodatkowe zajęcia w ramach akcji Ferie w bibliotece o charakterze popularnym,
rozrywkowym i artystycznym zaplanowały biblioteki:
Filia nr 1, ul. Tomaszewicza 2; 42 687-06-89
- codziennie w godzinach pracy biblioteki filmy dla dzieci w TV kablowej oraz gry planszowe;
- 30 stycznia w godz. 12.00-14.00 zajęcia plastyczno-literackie ph „Witajcie w Muminkowie”;
- 6 lutego w godz. 12.00-14.00 zajęcia plastyczno-literackie „Serce za serce czyli co to znaczy
kochać” .
Filia nr 2, ul. Wróblewskiego 67; 42 688-31-30
Codziennie w godzinach pracy biblioteki:
- warsztaty literackie „Zimowe opowieści, czyli przygody na ferie o różnej treści” ,
- prezentacja książek zabawek "Zostań odkrywcą - poszukiwaczem skarbów. Zobacz czego
pilnie strzeżemy w naszych szafach" ,
- zabawa z origami "Składać każdy może, czyli kółeczkowy zawrót głowy" ,
- Ferie z audiobookiem,

- Telewizyjne gry komputerowe,
Filia nr 3, ul. Perla 9; 42 633-84-68
•

29,30 stycznia oraz 5, 6 lutego w godz. 11.00-13.00 - warsztaty plastyczne dla dzieci
Biżuteria z masy papierowej i makaronu - skierowane do dzieci w wieku 6-12 lat

Filia nr 4, ul. Legionów 71/73; tel. 42 632-48-14
Zajęcia dla grup zorganizowanych w wieku przedszkolnym po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

“Hu! Hu! HA! Nasza zima zła” – głośne czytanie połączone z zajęciami plastycznymi.
„Bezpieczne ferie zimowe” – pogadanka.
Opowieści zimowe” – głośne czytanie połączone z wykonaniem ilustracji do przeczytanej bajki.
Dla uczestników indywidualnych w godzinach pracy biblioteki codziennie:
„Gry planszowe wciąż bawią”.
„Rusz głową” – rozwiązywanie rebusów, krzyżówek i zagadek.
Ferie z audiobookiem. Z kryminałem za pan brat.
Ferie z audiobookiem. Młodzieżowe słuchowiska.
Filia nr 5, ul. Wileńska 59/63; tel. 42 686-16-17
Zajęcia dla grup zorganizowanych po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

1. „Biblioteczne biuro detektywistyczne” – warsztaty literackie
2. „Tropiciele faktów” – zajęcia edukacyjne wokół serii książek „Magiczny domek na
drzewie”
3. „Czy można schować złość do szuflady?” – spotkanie czytelnicze z elementami
biblioterapii - skierowane do przedszkolaków
Filia nr 8, ul. Popiełuszki 17; 42 687-00-70
Codziennie od 29.01 do 2.02.2018 r. w godz: 14:00-15:00 zapraszana Ferie w bibliotece ph.:
„B@jkosłuchanie” (słuchanie audiobooka Marcina Pałasza „B@jki” i dla chętnych, rysowanie
ilustracji do zasłyszanych opowiastek)
Filia nr 10, ul. Więckowskiego 32; 42 632-96-65
Codziennie w godzinach pracy biblioteki - zajęcia plastyczne ph . „Zimowe ferie w Łodzi”,
kolorowanki, rebusy, zagadki.
09.02. z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu - pogadanki o bezpiecznym użytkowaniu sieci dla
osób korzystających w tym dniu z Internetu.
Filia nr 14, ul. Rajdowa 8; tel. 42 688-96-36
„Ferie z Kubusiem Puchatkiem”.

Codziennie w godz. 12.00-14.00 słuchanie w bibliotece audiobooka „Chatka Puchatka” A.A.
Milne. Dla uczestników przygotowany będzie Quiz o Kubusiu Puchatku, a dobre odpowiedzi
nagrodzone drobnym upominkiem.
Filia nr 15, ul. Garnizonowa 38; 42 611-24-98
30 stycznia 2018 roku – warsztaty plastyczne(rzeźby i ozdoby z pasty modelarskiej), głośne
czytanie bajek - w godzinach: 12.00-14.00
01 lutego 2018 roku warsztaty plastyczne dla dzieci (rzeźby z pasty modelarskiej) - w godzinach:
12.00-14.00
02 lutego 2018 roku warsztaty plastyczne dla dzieci (malujemy akrylem) - w godzinach: 12.0014.00
06 lutego 2018 roku - warsztaty plastyczne (karty wielkanocne i ozdoby związane ze świętami
wielkanocnymi) - w godzinach: 12.00-14.00
08 lutego 2018 roku warsztaty plastyczne dla dzieci (karty wielkanocne i ozdoby związane ze
świętami wielkanocnymi) - w godzinach: 12.00-14.00
Filianr 16, ul. Retkińska 127; tel. 501-659-680
Codziennie w godzinach pracy biblioteki zaprasza dzieci do oglądania bajek na kliszach oraz
kolorowania malowanek w formacie XXL.

Filia 17, ul. Ossowskiego 4; 42 651-66-52
29, 30, 31, stycznia i 1, 2 lutego - Ferie z audiobookami, (w godzinach pracy biblioteki);
5, 6 lutego warsztaty plastyczne, (w godzinach pracy biblioteki);
7,8 lutego gry planszowe, (w godzinach pracy biblioteki).

