
 

Ferie zimowe z MGBP w Głogowie Małopolskim 

         

Czytelnia 

12. 02. 2019 r. godz. 14.00-15.30 – „Walentynki” – papieroplastyka dla dzieci. 

14. 02. 2019 r. godz. 10.00-11.00 – „Kolorowe owijki” – zimowa zakładka do książki. Zajęcia dla dzieci. 

19. 20. 2019 r. godz. 14.00-15.30 – „Harmonijkowy bałwan” – zajęcia plastyczne dla dzieci oraz rozwiązywanie rebusów i krzyżówek.  

21. 02. 1019 r. godz. 10.00-11.00 – „Galeria sztuki” – wykonanie obrazów bez pędzla. Zajęcia dla dzieci. 

Filia w Budach Głogowskich 

13. 02. 2019 r. godz. 15.00-17.00 – „Walentynkowe pingwinki  i serduszka” – papieroplastyka dla dzieci oraz gry i zabawy. 

20. 02. 2019 r. godz. 15.00-17.00 – „Bałwankowy świat oraz zimowy pejzaż” – prace plastyczne dla dzieci. Rozwiązywanie zimowych 

rebusów i krzyżówek. 

Filia w Przewrotnem 

11. 02. 2019 r. godz. 13.00–15.00 – „Czarodziejski lampion” – wykonanie lampionu ze słoiczka. 

14. 02. 2019 r. godz. 13.00–15.00 – „Motyl” – „malowanie” kolorowa solą. 

18. 02. 2019 r. godz. 13.00–15.00 – „Zgadnij kto to?” – rozwiązywanie zagadek na temat postaci z bajek, rysowanie (kolorowanie) postaci z 

ulubionych bajek. 

21. 02. 2019 r. godz. 13.00–15.00 – „Wiosna zimą – Różane drzewko” – modelowanie przestrzenne z papieru. 

Filia w Rogoźnicy 

11. 02. 2019 r. godz. 13.00–15.00 – Zima jak z bajki:

1. Głośne czytanie opowiadania Alicji Ungeheuer-Gołąb pt. „Zimowe przygody Jeżyka spod jabłoni”. 

2. Rozmowa o zimowych zabawach i urokach zimy. 

3. Zajęcia plastyczne – wykonanie „Misia z rybą na krze lodowej”. 

18. 02. 2019 r. godz. 13.00–15.00 – Walentynkowe szaleństwo: 

1. Wykonywanie serduszkowych rozmaitości z okazji Walentynek. 

2. Rozmowy o przyjaźni, miłości i tradycjach walentynkowych. 

3. Wystawa „Miłość w literaturze”, na której wyeksponowana zostanie literatura klasyczna, dawny i współczesny romans oraz powieści 

dla młodzieży, których motywem przewodnim jest miłość. Rozdawanie serduszkowych lizaczków. 

Filia w Rudnej Małej 

12. 02. 2019 r. godz. 13.00–15.00: 

      1. Głośne czytanie bajeczki M. Strzałkowskiej „Trzy bałwanki”. 

      2. Wykonywanie postaci „Bałwanek przy płocie” wykorzystując różne materiały watę, bibułę i karton. 

      3. Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów. 

19. 02. 2019 r. godz. 13.00–15.00: 

      1. Głośne czytanie książki Cz. Centkiewicz „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. 

      2. Rozmowa o codziennym życiu Eskimosów, sposobach spędzania wolnego czasu oraz tajnikach eskimoskiej kuchni. 

      3. Malowanie ilustracji ukazujących życie Eskimosów. 

Filia w Wysokiej Głogowskiej 

11. 02. 2019 r. godz. 10.00-11.00 – „Ciepły szalik dla wnuczki i wnuka” – wykonanie szalików na drutach. Zajęcia dla dorosłych 

18. 02. 2019 r. godz. 10.00-11.00 – „Zima, zima, zima, pada, pada śnieg” – wykonanie plakatu zimy. Zajęcie dla dzieci. 

 


