
 

 

 

Ośrodek Kultury w Bobrowie 

 

23 lipca (poniedziałek)  od godz. 1100 Zajęcia teatralne dla dzieci – przygotowania do inscenizacji wybranej przez 

uczestników zajęć bajki. 

24 lipca (wtorek) od godz. 1100  „Moja letnia przygoda z cyrkiem” – zajęcia cyrkowe dla dzieci. 

25 lipca (środa) od godz. 1100  „Gdy rodzice byli dziećmi”-  na zajęciach będzie można  wybrać się w podróż do 

krainy dzieciństwa lat 80. Dowiecie się, jakie gry i zabawy były wtedy najbardziej popularne, jakie bajki oglądały dzieci. 

26 lipca (czwartek) od godz. 1100 Zajęcia teatralne dla dzieci – inscenizacja wybranej przez uczestników zajęć bajki. 

30 lipca (poniedziałek) od godz. 1100 „Moja letnia przygoda z cyrkiem” – zajęcia cyrkowe dla dzieci. 

31 lipca (wtorek) od godz. 1100 Zajęcia kulinarne.  Wspólne przygotowanie wybranej potrawy. 

1 sierpnia (środa) od godz. 1100  „Moja letnia przygoda z cyrkiem” – zajęcia cyrkowe dla dzieci. 

2 sierpnia (czwartek) od godz. 1100   „Jestem malarzem”- zajęcia plastyczne, tworzenie dzieł artystycznych o 

dowolnej tematyce. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie 

 

7 sierpnia (wtorek) od godz. 1100  „Bajkowy świat kredką  malowany” – zajęcia plastyczne i zabawy w skojarzenia 

- kalambury. 

9 sierpnia (czwartek) od godz. 1100  „Bajkowy koncert życzeń” – czytanie wybranych wierszy Juliana Tuwima, 

ilustrowanie ulubionych bohaterów. 

14 sierpnia (wtorek) od godz. 1100  Zajęcia plastyczne – „Zmagania z farbami” – wspólne malowanie dużego obrazu 

„Moje ukochane zwierzątko”. 

 



 

 

GBP Bobrowo Filia Grzybno - ,,Wakacyjne Piątki’’  godz.1600 

 

 

13 lipca -  ,,Lektura na wakacje” – zajęcia czytelnicze: prezentacja propozycji  książek na wakacyjne czytanie. 

3 sierpnia - ,,Kolorowe akwarium’’- zajęcia plastyczne: podczas zajęć dzieci wspólnie wykonują dekorację na drzwi  

przedstawiającą akwarium z mieszkańcami podwodnego świata. 

10 sierpnia - ,,Wakacyjna Biblioteka” - głośne czytanie pod wiatą  przy bibliotece oraz gry i zabawy stolikowe. 

17 sierpnia - ,,Jaka to bajka?” zajęcia czytelnicze - konkurs literacki. 

 

GBP Bobrowo Filia Małki ,,Wakacyjny tydzień’’ godz.1000 

 

(Termin zajęć może ulec zmianie ze względu na przeprowadzane remonty) 

13 sierpnia -   ,,Wakacyjna Biblioteka” - konkurs głośnego czytania  oraz  zagadki i quizy. 

16 sierpnia -  ,,Jaka to bajka?” - zajęcia czytelnicze, konkurs literacki. 

17 sierpnia  - „Pożegnanie wakacji” -  gry i zabawy integracyjne, konkursy,  wspólne czytanie bajek. rozdanie nagród  

w konkursach. 

 

 

 

GPB Bobrowo Filia w Kruszynach 

 

17 lipca godz. 16.00  -  „Czytam i bawię się”, „Czytanie pod chmurką”.  

„Wakacje detektywa Pozytywki”, „Rusz głową nad logiczną grą planszową” – warcaby, sudoku i inne gry, 

poza tym krzyżówki, kalambury i rebusy. 

18 lipca godz. 13.00  - „Piszemy i ilustrujemy własną książkę” – zajęcia literacko – plastyczne. 

„Latawce i marzenia” – wykonywanie latawców z papieru. 

20 lipca godz. 13.00 -  „Barwy przyrody w lecie” – zajęcia plastyczne – rysunki malowane nitką, 

„Biżuteria na wakacje” – ozdoby z materiału  i makaronu. 

 

 

 



 

 

Wiejskim Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Nieżywięciu 

 

16 lipca godz. 13.00 -   „Podróże małe i duże po bajkowej literaturze” – głośne czytanie książki „Baśnie 

Europy”, „Odlotowe wakacje” – klejenie samolotów z papieru. 

18 lipca godz. 11.00 -  „Bawimy się na świeżym powietrzu” – z wykorzystaniem piłek, hula-hop, skakanek  

i badmintona, „Sposób na nudę”- chińczyk, warcaby, bierki i inne gry, poza tym krzyżówki, kalambury i rebusy. 

19 lipca godz.13.00 -  „Każde dziecko to potrafi” – ozdoby z masy solnej.  

„Książka do plecaka” – plakat na najciekawszą książkę. 

24 lipca godz. 10.00 - „Wesoły świat gier i zabaw" - gry planszowe, układanie puzzli na czas,  

„Wakacyjna pocztówka” – zajęcia plastyczne, wykonanie obrazka z pocztówki. 

25 lipca godz. 10.00 - Zajęcia kulinarne –babeczki „Muffinki”,  

zajęcia plastyczne „Mój przyjaciel” karykatura z użyciem pasteli. 

 

 

 


