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FERIE ZIMOWE 2020 
 

 

Dział oświatowo-edukacyjny Książnicy Płockiej  
(ul. Tadeusza Kościuszki 6), tel. 24 268 00 33 

 
„Tumskie Potyczki Językowe” – zajęcia językowe w formie gier i zabaw wokół języka ojczystego dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Zajęcia dla grup zorganizowanych. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 10 do 21 lutego. 
 

 

Dział Zbiorów Audiowizualnych Książnicy Płockiej 
 (ul. Kościuszki 3c),  tel. 24 262 00 87 

 

„Muzyczne ferie, muzyczne fanaberie” – rozładowywanie emocji poprzez kreatywne działania 
muzyczne. Zajęcia dla grup zorganizowanych. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 10 do 14 lutego, godz.10.00 – 12.00. 

 

 

Filia biblioteczna nr 1 Książnicy Płockiej  
(ul. Zielona 40) tel. 24 268 00 48 

 

„Przyjaciele natury” – zajęcia literacko-plastyczne z wykorzystaniem ekoodpadów do tekstów Anny 
Sójki „Bazgroły ze szkoły” oraz Katarzyny Grzybek „Wysypisko książek”, „Ekologia, alfabet 

Świata”. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 17 do 21 lutego, w godz. 11.00 – 13.00. 

 

17 lutego (poniedziałek) 

„Zimowi przyjaciele” – zajęcia literacko-plastyczne. Kawałki tekturek ze starych opakowań 

wykorzystywane jako zakładki do książek. 
 

18 lutego (wtorek) 

„Coś z niczego” – zajęcia plastyczne jak wykorzystać odpady (z  płyty CD) 

 

19 lutego (środa) 

„Eko – ktoś” – zajęcia plastyczne. Jak wyczarować coś z plastiku, szkła i papieru. 

 

20 lutego (czwartek) 

„Zielono mi pod śniegiem” – zabawa wokół słowa, mini konkurs ekologiczny oraz zabawy z chustą 

animacyjną.  
 

21 lutego (piątek) 

„Bajkowe spotkanie filmowe” – zapraszamy na film.  

 

 

Filia biblioteczna nr 3 Książnicy Płockiej  
(ul. Rembielińskiego 11) tel. 24 263 01 05 

 

„Figuromania” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 10 do 14 lutego, w godz. 11.30 – 13.30. 

 

10 lutego (poniedziałek) - „O wynalazku zwanym KOŁO” 
11 lutego (wtorek) - „Kwadratologia” 
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12 lutego (środa) - „Pitagoras by się nie powstydził” 

13 lutego (czwartek) - „Śladami wielokątów” 

14 lutego (piątek) - „Figurowy spór” 
Nasze działania będą miały za zadanie rozwijać w dzieciach umiejętność dostrzegania geometrycznych 

kształtów w otaczającej je rzeczywistości. Rozbudzimy wyobraźnię i abstrakcyjne myślenie. Zawita u 

nas Pitagoras, który udowodni, że matematyką można się dobrze bawić. 
Będziemy malować w ramie z Hula Hop, ćwiczyć oddech, doskonalić umiejętność precyzyjnego 

rzucania do celu przy wykorzystaniu m.in. ścianki z kubeczkami. Pojawią się znane gry i zabawy, tj. 

Twister, Golf, Tetris, w nowej odsłonie. Uczestnicy wspólnymi siłami stworzą figurowe graffiti XXL. 

Ostatniego dnia nasza biblioteka zamieni się w pokój zagadek.  

 

 

Filia biblioteczna nr 4 Książnicy Płockiej  
(ul. Krzywoustego 3), tel. 24 268 00 51 

 

„Geometryczny zawrót głowy” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem literatury. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 17 do 21 lutego, w godz. 11.00 – 13.00. 

 

17 lutego (poniedziałek) 

„Figury wokół nas” – wprowadzenie do tematu, odnajdywanie figur geometrycznych w przedmiotach 

codziennego użytku. Wykonywanie ramki w wersji ekologicznej z tektury i gazet. 
 

18 lutego (wtorek) 

„Gdzie schowały się figury? Figury płaskie i bryły” – zapoznanie z zabytkami Płocka, zwrócenie uwagi 

na kształt i ciekawe budowle na terenie naszego miasta i innych krajów. Figurowe miasta – tworzenie 
brył z plasteliny, wykałaczek, patyków.  

 

19 lutego (środa) 
„Geometryczne pejzaże” – kompozycje z figur, zimowe obrazy z kwadratów, kół i prostokątów. 

Trójwymiarowe obrazki z włóczki i ekoserwetki. 

 

20 lutego (czwartek) 

„Co to za kształt?” – tworzenie lampionów, ozdabianie ich magicznymi kwadratami. 

 

21 lutego (piątek) 
„Zakodowane kształty” – turniej na zakończenie ferii. 

 

 

Filia biblioteczna nr 5 Książnicy Płockiej  
(Pasaż Vuka Karadzica 1) tel. 24 262 32 55 

 

„Na latającym dywanie” – zajęcia animacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku 6 – 10 lat. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 17 do 21 lutego, w godz. 10.30 – 12.30. 
 

17 lutego (poniedziałek)  

„W kręgu kultury arabskiej” – animacje literacko-plastyczne. Wykonanie lampionu w stylu arabskim.  
 

18 lutego (wtorek) 

„Latający dywan ląduje w Japonii” – ciekawostki z kraju kwitnącej wiśni. Drzewko bonzai 
(wykonanie z rolek po papierze i kolorowej bibuły). 

 

19 lutego (środa) 

„Latający dywan ląduje w Meksyku” – tradycje i kultura Meksyku – taniec, śpiew, kalendarz Majów. 
Wykonanie pióropuszu i totemu indiańskiego z bibuły i kolorowego papieru. Indiańska maska z 

kartonu i bibuły. 
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20 lutego (czwartek) 

„Latający dywan ląduje w Australii” – malarstwo Aborygenów. Wykonanie zwierząt mieszkających w 
Australii z rolek po papierze toaletowym i książek. 

 

21 lutego (piątek) 
„Latający dywan ląduje na Madagaskarze” – animacje literacko-plastyczne. Wykonanie lemura 

tektury i papieru kolorowego. Wyświetlenie filmu animowanego pt. „Pingwiny z Madagaskaru”. 

 

 

Filia biblioteczna nr 6 Książnicy Płockiej  
(ul. Czwartaków 4) tel. 24 263 50 34 

 

„Biblioferie z Ciocią Jadzią” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci  
na podstawie cyklu książek Elizy Piotrowskiej. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 17 do 21 lutego, w godz. 11.00 – 13.00. 

 

17 lutego (poniedziałek) 
„Podróżujemy z Ciocią Jadzią” – wspólnie czytamy fragmenty książki „Ciocia Jadzia w Rzymie”. 

Rozmawiamy o książkach podróżniczych dla dzieci i wspominamy własne podróże. Wyobrażamy 

sobie podróż naszych marzeń, po czym sporządzamy pracę plastyczną, którą jest projekt i wykonanie 
pocztówki z podróży. Wykonujemy w dużym formacie postać Cioci Jadzi. 

 

18 lutego (wtorek) 

„Gry i zabawy z Ciocią Jadzią” – wspólnie czytamy fragmenty książki „Ciocia Jadzia”. Rozmawiamy 
o tytułowej postaci Cioci Jadzi i o tym, czy mamy kogoś takiego jak ona wśród rodziny i przyjaciół. 

Gramy w gry planszowe, językowe, skojarzeniowe, logiczne.  

 

19 lutego (środa) 

„Ciocia Jadzia i szkoła” – wspólnie czytamy fragmenty książki „Ciocia Jadzia w szkole”. 

Rozmawiamy o blaskach i cieniach życia ucznia lub przedszkolaka. Przypominamy sobie książki dla 
dzieci o tematyce szkolnej i przedszkolnej. Mierzymy się z zagadkami, rebusami i zabawami 

słownymi. 

 

20 lutego (czwartek) 
„Poznajemy świat z Ciocią Jadzią” – wspólnie czytamy fragmenty książki „Ciocia Jadzia w Rio”. 

Rozmawiamy o świecie jako o naszym wspólnym domu, biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne. 

Zastanawiamy się nad naszym wkładem w ochronę środowiska i wykonujemy związaną z tym pracę 
plastyczną. Z materiałów wtórnych sporządzamy nakrycie głowy dla Cioci Jadzi. 

 

21 lutego (piątek) 
„Jak się nie nudzić?” – wspólnie czytamy fragmenty książki „Nie ma nudnych dni”. Dzielimy się 

swoimi pomysłami na zwalczanie nudy oraz opowiadamy sobie o swoich pasjach i zainteresowaniach. 

Rozwiązujemy quiz oparty na cyklu książek o Cioci Jadzi, sprawdzający naszą pamięć, 

spostrzegawczość i umiejętność kojarzenia. 

 

 

Filia biblioteczna nr 7 Książnicy Płockiej  
(ul. F. Piaska 5) tel. 24 263 67 80 

 

„Ferie z Kręciołeczkiem i Leną w Zatoce Pękatej Matyldy” – zajęcia dla dzieci 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 17 do 21 lutego w godz. 10.00 – 12.00. 

 
17 lutego (poniedziałek) – gry planszowe. 

18 lutego (wtorek) – czytanie fragmentów książki Marii Parr „Gofrowe serce”. 
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19 lutego (środa) – wykonanie makiety fiordu norweskiego. 

20 lutego (czwartek) – coś z niczego, czyli jak można wykorzystać odpady – zajęcia plastyczne. 

21 lutego (piątek) – projekcja filmu „Dzieci z Bullerbyn”. 

 

 

Filia biblioteczna nr 8 Książnicy Płockiej  
(ul. Walecznych 20) tel. 24 263 46 92 

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 10 do 21 lutego w godz. 11.00 – 14.00. 
„Wyprawa na Machu Picchu” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci: 

 zajęcia plastyczne – wykonywanie animacji plastycznych związanych z Peru; 

 zajęcia z komputerem i z książką – wyszukiwanie informacji o Machu Picchu i innych 

ciekawostek o Peru; 

 „Walentynki na Machu Picchu”, 

 „Tłusty Czwartek z Inkami”. 

 

 

Filia biblioteczna nr 10 Książnicy Płockiej  
(ul. Borowicka 3) tel. 264 88 60 

 

„Cuda na kiju, sznurku i rolce” – zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 10 do 14 lutego w godz. 11.00 – 13.00. 

W programie: 

1. sznurkowe impresje, na podstawie książki Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel „Sznurkowa 
historia”, 

2. spacer w poszukiwaniu inspiracji i sznurkowe zabawy w plenerze. Sznurkowe abstrakcje: 

malowanie sznurkiem, 

3. zimowe pejzaże – nie tylko pędzlem (różne techniki z wykorzystaniem: rolek po papierze, 

szczoteczek do zębów, folii aluminiowej, grzebieni, palców i sznurka), 

4. aranżujemy zimowy kącik czytelniczy „Czytanie z klimatem” – na podstawie książki Davide 
Cali „A ja czekam”, 

5. randka z książką i słodką babką (zajęcia także kulinarne). 

 

 

Filia biblioteczna nr 11 Książnicy Płockiej  
(al. Armii Krajowej 1a) tel. 24 263 54 31 

 

„Podróż w nieznane” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci  
z wykorzystaniem książki Petera Gwilym Bella pt. „Pociąg do miejsc niemożliwych”. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 10 do 14 lutego w godz. 11.00 – 13.00. Obowiązują zapisy.  

 

10 lutego (poniedziałek) 

„Poszukiwanie przygód w piżamie” – zajęcia literacko-plastyczne, podczas których stworzona 

zostanie magiczna piżama, w której mógłbyś sobie wyobrazić podróżowanie po świecie.  
 

11 lutego (wtorek) 

„Unia miejsc niemożliwych – Trollowice” – zajęcia literacko-plastyczne. W czasie zajęć stworzona 

zostanie makieta będąca rekonstrukcją miasteczka trolli, które są pracowite, pomysłowe, nie zawsze 
praktyczne, lecz godne zapamiętania.  

 

12 lutego (środa)  
„Podróż w krainę gier i zabaw” – gry i zabawy planszowe oraz zajęcia sportowe.  

 

13 lutego (czwartek) 
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„Pisanie listów – najważniejsze rady Wilmota” – wyrabianie umiejętności pisania listów.  

 

14 lutego (piątek) 
„Najciekawsza podróż pociągiem, jakiej kiedykolwiek doświadczyłeś” – trasy kolejowe na świecie.  

 

 

Filia biblioteczna nr 12 Książnicy Płockiej  
(ul. Ciechomicka 68) tel. 0 695 669 774 

 

„Kosmiczne ferie” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 10 do 14 lutego w godz. 11.00 – 13.00. 
 

W programie:  

1. poznanie przez dzieci literatury związanej z tematyką kosmosu m.in. „Ciekawe, dlaczego 
gwiazdy migoczą i inne pytania na temat kosmosu”, „Księga kosmosu”, „Ufoludek” Wiesława 

Drabika, „Franklin i statek kosmiczny”, „Kosmofelek i inne historie nie z tej ziemi”, 

„Kosmiczna podróż” Marianny Gal, 

2. konstruowanie rakiet międzyplanetarnych z figur geometrycznych, eksperymenty kosmiczne, 
tworzenie własnych planet, przygody na statku kosmicznym, zabawy ruchowe do piosenki „Leć 

rakieto”, zabawa dydaktyczna – kosmiczna podróż, kosmiczny aerobik, stworzenie wspólnego 

plakatu – Przestrzeń kosmiczna, układanie kosmicznych historyjek, kosmiczne łamigłówki, 
rozgrywki sportowe, 

3. kreatywne prace plastyczne: kosmos w słoiku, księżycowy kamień, wykonanie kosmicznych 

rakiet, postać kosmonauty, tworzenie kosmicznych ufoludków. 

 

 

Filia biblioteczna nr 13 Książnicy Płockiej  

(ul. Dobrzyńska 2a) tel. 24 269 20 25 

 
„Ferie z Koszmarnym Karolkiem” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat 

inspirowane tekstami książek Francesci Simon z serii o Koszmarnym Karolku. Obowiązują zapisy. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od 10 do 14 lutego w godz. 12.00 – 13.00. 

 

10 lutego (poniedziałek)  

Zapoznanie się z treścią książki Francesca Simon Koszmarny Karolek gnębi dogłębnie, w której 

poznamy Przyrodniczy Przewodnik Koszmarnego Karolka, przepis na Diabelskie Eliksiry, a także 
dowiemy się, jak niebezpieczne jest świeże powietrze. 

 

11 lutego (wtorek) 
Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem ekośmieci (sznurka, gazet, suszonych nasion) – ozdabianie 

tekturowych pudełek, słoików na przyprawy, woreczków z juty. 

 

12 lutego (środa) 
Zabawy i gry planszowe. 

 

13 lutego (czwartek)  
Zajęcia plastyczne – wykonanie i ozdabianie różnymi technikami tekturowej ramki na swoje zdjęcia. 

 

14 lutego (piątek) 
Zajęcia plastyczne – wykonanie różnymi technikami Kartki Walentynkowej dla Koszmarnego Karolka. 
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Biblioteka dla dzieci im. Wandy Chotomskiej  
(ul. Sienkiewicza 2) tel. 24 262 27 69 

 

„Ekoferie ze Sprężynkiem” – zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat. 
Zapraszamy od wtorku do czwartku, od 18 do 20 lutego w godz. 12.00 – 14.00  

oraz w piątki 14 i 21 lutego w godz. 16.00-18.00 

 

18 lutego (wtorek) 
„Po co komu stary sznurek?” – działania animacyjne na podstawie książki Agnieszki Frączek 

„Sprężynek na tropie tajemnic”. 

 

19 lutego (środa) 

„Od wtorku w korku” – działania animacyjne na podstawie książki Agnieszki Frączek „Sprężynek na 

tropie tajemnic”. 
 

20 lutego (czwartek) 

„Gdzie ten śnieg?” – działania animacyjne na podstawie książki Agnieszki Frączek „Sprężynek na 

tropie tajemnic”. 
 

14 lutego (piątek)  

„Torba pełna uczuć”. Rodzinne warsztaty plastyczne. Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci w 
wieku 5-10 lat. Obowiązują zapisy. 

 

21 lutego (piątek)  

„Bal u Kapitana Jacka”. W programie: poznanie morskich opowieści, zdobywanie  pirackich 
sprawności, wybór Superpirata i Superpiratki oraz inne karnawałowe atrakcje. WSTĘP tylko z 

bezpłatnymi zaproszeniami. 

 

18 lutego (wtorek), 19 lutego (środa), 20 lutego (czwartki), godz. 11.00 – 12.00  

Klub Małego Dziecka – zajęcia animacyjne popularyzujące czytelnictwo dla dzieci w wieku 2,5-4 lata 

z aktywnym udziałem rodziców lub opiekunów. Obowiązują zapisy. 
 


