
 
Bywają długie, bywają krótkie. W różnych odcieniach, deseniach i z różnych materiałów.  

Ich naturalnym środowiskiem jest szuflada w komodzie lub kosz na pranie,  

choć można też spotkać je w innych, nieoczywistych miejscach. Już wiecie co to?  

Tak! To skarpetki! I to właśnie one będą głównymi bohaterkami wszystkich aktywności,  

które zaproponujemy młodym czytelnikom w czasie ferii. 

W dwa pierwsze styczniowe tygodnie odmienimy skarpetki – nie tylko przez przypadki! 

  

Wszystkie nagrania i materiały publikowane będą na stronie internetowej biblioteki 

(www.biblioteka.gliwice.pl) oraz kanałach społecznościowych: Facebooku (@MBPGliwice), 

Instagramie (@biblioteka_gliwice) oraz YouTube (@Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach). 

Warto być z nami przez całe ferie! Najaktywniejsi uczestnicy wirtualnych spotkań otrzymają 

drobne upominki. 

 

Dziękujemy Wydawnictwu Poradnia K za zgodę na wykorzystanie  

fragmentów książki Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. 

 

4 – 17 stycznia – DETEKTYW SKARPETKA NA TROPIE 

domowa gra mobilna w aplikacji ActionTrack 

Zielona skarpetka dokonała czegoś, co dla zwykłej frotte wydawało 

się być nieosiągalne… Opuściła kosz na brudne pranie, aby zostać 

prywatnym detektywem. I to nie byle jakim! Może pochwalić się 

rozwiązaniem sprawy zaginionych okularów pana Hilarego i 

znikających z cukierni kocich języczków. Przed nią kolejne wyzwanie. 

Wygląda na to, że tym razem niewiele zdziała pracując w pojedynkę... 

Pomóż zielonej skarpetce i wraz z nią przeżyj przygodę życia! 

 

http://www.biblioteka.gliwice.pl/


4.01., godz. 12:00 – premiera gry. 

 

W grę można zagrać nie wychodząc z domu! Aby dołączyć do niej należy zainstalować na 

smartfonie lub tablecie aplikację ActionTrack (dostępna w Sklepie Play i AppStore) i wczytać 

kod QR dostępny na stronie internetowej. Urządzenie mobilne musi mieć dostęp do Internetu. 

 

4 – 17 stycznia – HARCE W PRALCE 

Przez dwa tygodnie ferii, od poniedziałku do piątku punktualnie w samo południe zapraszamy 

na harce w pralce!  

Na stronie internetowej biblioteki oraz kanałach społecznościowych publikowane będą 

nagrania, prezentujące zagadki związane z bohaterami książki „Niesamowite przygody 

dziesięciu skarpetek”. Podejmij nasze wyzwanie i rozwiąż je wszystkie! 

 

WSŁUCHAJ SIĘ W... SKARPETKĘ! 

4.01., godz. 10.00 – Opowieść o skarpetce drugiej, która uratowała mysie sieroty przed 

groźnym ptakiem i została mysią mamą, a potem babcią. 

Głośne czytanie fragmentu książki Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu 

skarpetek”.  

 

11.01., godz. 10.00 – Opowieść o skarpetce dziewiątej, która została prywatnym 

detektywem i schwytała złodzieja ciasteczek – wstrętnego włochatego łobuza! 

Głośne czytanie fragmentu książki Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu 

skarpetek”. 

 

WARSZTATY KRETATYWNE 

5.01., godz. 11.00 – BAŁWANKI ZE SKARPETKI 

Czy można sobie wyobrazić zimowe szaleństwa bez lepienia 

bałwana? Oczywiście, że nie! Gdy na podwórkach, skwerach i w 

parkach pojawi się choćby cienka warstwa cienkiego puchu,  

miłośnicy śnieżnych budowli natychmiast przystępują do pracy. 

Warsztaty tworzenia bałwanków ze skarpety to doskonała 

propozycja dla wszystkich, którzy uwielbiają zimowe klimaty i 

własnoręcznie tworzone dekoracje.  

 

7.01., godz. 11.00 – KOALA 

Sen, śniadanie, drzemka, obiad, kolejna drzemka, kolacja... Tak upływa każdy dzień ferii... 

koalom! Podczas drugiego zimowego warsztatu kreatywnego pokażemy Wam, jak stworzyć to 

sympatyczne zwierzę ze skarpety. Przygotujcie miękką, szarą skarpetę, igłę i nici, 2 czarne 

guziczki, kawałek czarnego filcu na nosek i usta, kawałek wstążeczki do obwiązania szyi, coś do 

wypełnienia skarpety np. watę oraz trochę cierpliwości. 

 



 

12.01., godz. 11.00 – SKARPETKI Z FILCU 

Jeżeli znacie losy bohaterów książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” Justyny 

Bednarek niemalże na pamięć, mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia! Zapraszamy do 

obejrzenia warsztatu, podczas którego dowiecie się jak samodzielnie wykonać ich podobizny. 

Taka filcowa skarpetka może być ciekawą ozdobą waszego pokoju, pojemniczkiem na kredki i 

flamastry albo tajnym schowkiem na małe skarby.  

 

13.01., godz. 11.00 – NOWE ŻYCIE SKARPETEK: GENIUSZ & SERPENTYNA NADCHODZĄ! 

Czy chcecie poznać Geniusza i Serpentynę, czyli skarpetkowe pacynki? Zapraszamy do 

obejrzenia  warsztatu, podczas którego krok po kroku nauczycie się jak je wykonać. Instrukcję 

do pobrania znajdziecie również na naszej stronie internetowej.   

 

14.01., godz. 11:00 – KOLOROWY SKRZAT 

Nie zawsze brak skarpetki do pary wiąże się z dziurą pod pralką. Wierzcie lub nie, ale czasem 

zabierają je kolorowe skrzaty. Podczas warsztatów online wykonamy takiego skrzata ze 

skarpetki. Do jego przygotowania potrzebować będziemy: skarpetkę, kolorową włóczkę 

(najlepiej o luźnym splocie), garść waty lub kulki silikonowej, garść ryżu i pończochę. 

 

8 – 17 stycznia – POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ SKARPETY 

wirtualna gra typu escape room 

Żółta skarpetka od dłuższego czasu mieszka w koszu na pranie sama. Oczywiście, towarzyszą 

jej inne elementy garderoby - zapomniany szal Mamy, za mała koszulka Małej Be czy dres Taty, 

ale to nie to samo, co jej bratnia dusza - prawa skarpetka. Ta jednak postanowiła pewnego 

dnia opuścić kosz na pranie i przeżyć wielką przygodę. Lewa skarpeta - po namyśle - chętnie 

przyłączyłaby się do swojej siostry, jednak nie wie, gdzie jej szukać.  

Sprawdź wszystkie tropy, rozwiąż zagadki i połącz skarpetki w parę! 

 

8.01, godz. 10.00 – premiera gry. 

 

CO W KOSZU PISZCZY? 

teatrzyk pacynkowo-kukiełkowy 

W domu prawnucząt seledynowej skarpetki panował wielki 

harmider. Przed trzema dniami zepsuła się pralka i kosz na 

brudną bieliznę pękał w szwach. Ściśnięte ubrania ciągle były 

naburmuszone i raz po raz dochodziło do kłótni. O co kłócili się 

mieszkańcy kosza i w jaki sposób udało się rozwiązać konflikt?  

 

11.01, godz. 11.00 – premiera. 

 

 



SKARPETKA W KLATCE ZAKLĘTA 

animacja poklatkowa 

Kolorowa skarpetka postanowiła opuścić ciasny i ciemny kosz na pranie, aby poznać 

prawdziwy świat i przeżyć niesamowitą przygodę. Co ją czeka w wielkim świecie? Kto będzie 

jej przewodnikiem, który wskaże drogę?  

 

17.01, godz. 11.00 – premiera 

 

 

 

 

Ponadto, przez całe ferie w Bibliotece Centralnej, Biblioforum oraz Filiach nr 1, 5, 7, 9, 13, 15, 

16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 30 mali czytelnicy mogą otrzymać łamigłówki i kolorowanki. Każde 

dziecko, które weźmie udział w zimowej zabawie otrzyma drobny upominek. 

 

www.biblioteka.gliwice.pl 

Facebook @MBPGliwice 

Instagram @biblioteka_gliwice 

YouTube @Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 

 

 

 
 

 

 


