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Zimowe podróże po literaturze 

Kiedy już z zakurzonych kątów swoich domów wyciągniecie sanki, narty, ciepłe buty i puchowe kurtki, 

koniecznie musicie zajrzeć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach! Jak co roku w ferie 

przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji. Tym razem dwa ostatnie tygodnie lutego upłyną nam pod 

znakiem zimowych podróży po literaturze.  

W każdej z filii biblioteki na dzieci i młodzież czekają wyjątkowe wydarzenia – warsztaty, spotkania, 

gry i zabawy. Wspólnie z bibliotekarzami będzie można zmierzyć się z zagadkami, poćwiczyć 

spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz zwinność i zdolności manualne.  

Każdy znajdzie u nas swoje miejsce i będzie mógł puścić wodze fantazji biorąc udział  

w niezapomnianej przygodzie. Aby odkryć wszystkie tajemnice i zagadki koniecznie odwiedźcie nas  

w ferie! 

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, czasami jednak, ze względu na ograniczoną liczbę 

uczestników, prosimy o zarezerwowanie miejsca.   

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 

 

poniedziałek, 14 lutego, godz. 13:00 

ZACZAROWANY OŁÓWEK - warsztaty z długopisami 3D. Warsztaty dla dzieci 7+ lat. Liczba miejsc 

ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 26 63, e-mail: o-33@biblioteka.gliwice.pl  

 

środa, 16 lutego, godz. 13:00 

WĘDRÓWKI WYOBRAŹNI Z TEATRZYKIEM KAMISHIBAI - warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5+. 

Dzieci obejrzą przedstawienie japońskiego teatru ilustracji Kamishibai, a następnie nauczą się tworzyć 
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swoje przedstawienia. Zajęcia zakończymy prezentacją powstałych prac. Liczba miejsc ograniczona. 

Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 26 63, e-mail: o-33@biblioteka.gliwice.pl  

 

piątek, 18 lutego, godz. 13:00 

PODRÓŻE Z PTAKAMI – książki i ciekawostki o ptakach z bogatych zbiorów biblioteki oraz wykonanie 

ptaszków z kolorowej tektury i piórek. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 26 

63, e-mail: o-33@biblioteka.gliwice.pl  

 

poniedziałek, 21 lutego, godz. 13:00 

PODRÓŻE Z TORBĄ PEŁNĄ KSIĄŻEK – ozdabiamy mazakami tekstylnymi płócienne torby na książki. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 26 63, e-mail: o-33@biblioteka.gliwice.pl  

 

środa, 23 lutego, godz. 13:00 

MÓJ PROJEKT ILUSTRACJI DO KSIĄŻKI - „witrażowe” ilustracje do ulubionych książek. Liczba miejsc 

ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 26 63, e-mail: o-33@biblioteka.gliwice.pl  

 

Przez całe ferie konkurs dla dzieci PODRÓŻNICY Z NASZYCH KSIĄŻEK. Zadaniem uczestników będzie 

odnalezienie rozwiązanie ukrytych w bibliotece zagadek. Dla najaktywnieszych drobny upominek. 

 

Biblioforum, ul. Lipowa 1 

 

wtorek, 15 lutego, godz. 11.00 

KUBUŚ PUCHATEK I ZIMA – warsztaty literacko-plastyczne podczas których wspólne przeczytamy 

fragmenty przygód Kubusia Puchatka, będziemy bawić się ze sztucznym śniegiem oraz stworzymy 

zimową makietę Biblioforum.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 500 550 772,  e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl  
 

czwartek, 17 lutego, godz. 15.00                                                                                                                     

KRÓLOWA ŚNIEGU – warsztaty literacko-plastyczne podczas których porozmawiamy o potędze 

przyjaźni. W oparciu o baśń H. Ch. Andersena sporządzimy mapę uczuć i ilustracje do baśni. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 500 550 772,  e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl  

 

wtorek, 22 lutego, godz. 11.00 

TUNDRA GRENLANDZKA - warsztaty edukacyjne podczas których wykonamy makietę opisującą 

zwierzęta grenlandzkie na podstawie książki B. Kearney „Gdzie się chowa śnieżna sowa”. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 500 550 772,  e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl  

                                                                                                                     

czwartek, 24 lutego, godz. 15.00 

ZIMOWE OPOWIEŚCI – warsztaty literacko-plastyczne podczas których omówimy warsztat małego 

pisarza, a następnie wspólnie zredagujemy i zilustrujemy książkę o tematyce zimowej. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 500 550 772,  e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl  

 

Przez całe ferie zbieramy prace do stworzenia kroniki zimowych inspiracji w literaturze. 
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Filia nr 1, pl. Inwalidów Wojennych 3 
 

Przez całe ferie, w godzinach otwarcia biblioteki, zapraszamy do udziału w zabawach: 

- ZIMOWE MEMORY - gra na ćwiczenie pamięci. 

- UBIERZ CALINECZKĘ W ZIMOWĄ CZAPECZKĘ – ubieranki-wycinanki papierowych lalek, 

- ZIMOWE ZAGADKI – z drobnymi upominkami dla najaktywniejszych, 

- ZIMOWA PÓŁKA - wydzielona z księgozbioru literatura o tematyce zimowej na wesoło i zimowo 

przyozdobionej półce. 

 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12 

 

wtorek, 22 lutego. godz. 12:00  

BAŚNIOWE LUDKI - warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5+ 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 232 13 33,  e-mail: o-34@biblioteka.gliwice.pl  

 

środa, 23 lutego, godz. 12:00  

EKO OZDOBY – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6+ 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 232 13 33,  e-mail: o-34@biblioteka.gliwice.pl  

 

czwartek, 24 lutego 2022 r., godz. 12:00  

LALKI Z BAŚNIOWEJ KRAINY – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7+ 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 232 13 33,  e-mail: o-34@biblioteka.gliwice.pl  

 

Przez cały okres trwania ferii zapraszamy do korzystania na miejscu z gier planszowych, kolorowanek, 

rebusów i krzyżówek. 

 

Filia nr 7, ul. Junaków 4 

 

poniedziałek, 14 lutego, godz. 16.30  

WALENTYNKOWA ZAWIESZKA DO DRZWI – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci podczas których 

wspólnie przeczytamy książkę A. Desbordes „Miłość” i stworzymy walentynkowe zawieszki z 

drewnianych patyczków.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 230 07 40,  e-mail: o-32@biblioteka.gliwice.pl  

 

środa 16 lutego 2022 r., godz. 16.30  

JAPOŃSKI WACHLARZ  – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w oparciu o książkę „Japonia jaka 

jest” J. Jasny. Podczas spotkania dzieci poznają wiele ciekawych informacji na temat Japonii, a 

następnie stworzą japoński wachlarz. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 230 07 40,  e-mail: o-32@biblioteka.gliwice.pl  

 

środa, 18 lutego, 2022 r., godz. 16.30 

PSZCZOŁY  – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci podczas których wspólnie przeczytamy książkę 

P. Sochy „Pszczoły” i wykonamy pszczółki z wełny.  

mailto:o-34@biblioteka.gliwice.pl
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Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 230 07 40,  e-mail: o-32@biblioteka.gliwice.pl 

 

poniedziałek, 21 lutego 2022 r., godz. 16.30  

CHIŃSKIE LAMPIONY  – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w oparciu o książkę „W czasach 

dynastii Tang”. Podczas spotkania poznamy wiele ciekawych informacji na temat Chin, a następnie 

wspólnie stworzymy chińskie lampiony. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 230 07 40,  e-mail: o-32@biblioteka.gliwice.pl 

 

środa, 23 lutego 2022 r., godz. 16.30  

WEŁNIANE MYSZKI  – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w oparciu o książkę „Mysz, która 

chciała być lwem” R. Bright podczas których stworzymy wełnianą myszkę.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 230 07 40,  e-mail: o-32@biblioteka.gliwice.pl 

 

Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 
 

poniedziałek, 14 lutego, godz. 16.15    

ŚNIEŻNY PRZYJACIEL – tworzymy bałwanka z pomponów. Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6+.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 237 94 24,  e-mail: o-38@biblioteka.gliwice.pl  

 

środa, 16 lutego, godz. 16.15    

ZIMOWA WYPRAWA OLLEGO – tworzymy kulę z krajobrazem. Warsztaty plastyczne dla dzieci w 

wieku 6+.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 237 94 24,  e-mail: o-38@biblioteka.gliwice.pl  

piątek, 18 lutego, godz. 16.15    

ODWIEDZAMY ANTARKTYDĘ Z NELĄ – szyjemy pingwinki z filcu. Warsztaty plastyczne dla dzieci w 

wieku 6+.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 237 94 24,  e-mail: o-38@biblioteka.gliwice.pl  

 

poniedziałek, 21 lutego, godz. 16.15    

ŚNIEGOWE SZALEŃSTWA Z TONJĄ Z GLIMMERDALEN  – tworzymy śnieżynki i lampion w kształcie 

bałwanka, prosimy o przyniesienie małego słoika bez etykiety. Warsztaty plastyczne dla dzieci w 

wieku 6+. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 237 94 24,  e-mail: o-38@biblioteka.gliwice.pl  

 

Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24 

 

czwartek, 17 lutego 2022 r., godz. 10.00 

ZIMOWE SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI Z „IRYSKA”   

 

czwartek, 24 lutego 2022 r., godz. 10.00 

ZIMOWE SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI Z „IRYSKA”   
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Przez cały okres trwania ferii zapraszamy do korzystania na miejscu z gier planszowych, rebusów 

i zagadek.  

 

Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56 

 

Przez całe ferie, w godzinach otwarcia biblioteki, zapraszamy do udziału w zabawach: 

- ZIMOWE ŁAMANIE GŁOWY - quizy, krzyżówki, rebusy, 

- JAKIEGO BOHATERA MAM NA MYŚLI? – zagadki dotyczące baśniowych postaci ukryte w bibliotece. 

Zadaniem uczestników zabawy będzie odszukanie ich w bibliotece i udzielenie poprawnej 

odpowiedzi. 

 

Ponadto zachęcamy do wykonania w domu pracy plastycznej w dowolnej technice ze swoją ulubioną 

bajkową postacią. Z prac dostarczonych do biblioteki przygotowana zostanie wystawa. 
 

Filia nr 15, ul. Piastowska 3 

 

wtorek, 15 lutego,  godz. 10.00 – 11.30 

WYJĄTKOWA PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ „CHARLIE I FABRYKA CZEKOLADY” - razem z Willym Wonką 

odbędziemy podróż do Królestwa Czekolady, gdzie poznamy historię oraz etapy produkcji i 

dystrybucji tego cudownego smakołyku. Zagościmy na herbatce u króla i królowej Czekolady. 

Następnie z różnych materiałów plastycznych będziemy tworzyć pyszny tort czekoladowy. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 230 19 58,  e-mail: filia15@biblioteka.gliwice.pl   

 

czwartek, 17 lutego, godz. 10.00 – 11.30 

WYJĄTKOWA PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ „ALICJA W KRAINIE CZARÓW” - przy pomocy magicznego eliksiru 

przeniesiemy się do Krainy Czarów, gdzie nasza bohaterka Alicja w czasie podróży przejdzie kilka 

tajemniczych metamorfoz. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 230 19 58,  e-mail: filia15@biblioteka.gliwice.pl   

 

wtorek, 22 lutego 2022 r., godz. 10.00 – 11.30 

WYJĄTKOWA PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ „POMPON W RODZINIE FISIÓW” - udamy się w baśniową podróż, 

gdzie będziemy poszukiwać smoków ziejących ogniem oraz zaprojektujemy dizajnerskie ubranka dla 

smoka o imieniu Pompon.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 230 19 58,  e-mail: filia15@biblioteka.gliwice.pl   

 

czwartek, 24 lutego 2022 r., godz. 10.00 – 11.30 

WYJĄTKOWA PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ PT. „DETEKTYW POZYTYWKA” - akcja naszych zajęć rozgrywać się 

będzie na Grenlandii i zamieszani w nią będą Eskimosi. Aby rozwiązać tajemnicę pechowego strzału, 

wybierzemy się razem z detektywem Pozytywką do krainy wiecznych śniegów i lodów. Natomiast 

niedźwiedź polarny będzie naszym przewodnikiem po faunie i florze tego najzimniejszego regionu.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 230 19 58,  e-mail: filia15@biblioteka.gliwice.pl   
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Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2 
 

Przez całe ferie, w godzinach otwarcia biblioteki, zapraszamy do udziału w zabawach: 

- ZIMOWE KRAJOBRAZY - wystawa prac młodych czytelników biblioteki przedstawiających 

bohaterów literatury dziecięcej w śnieżnej scenerii, 

- W KRAINIE ŚNIEGU – zagadki dotyczące literatury i zimowych postaci ukryte w bibliotece. 

 

Ponadto, przez całe ferie, mali czytelnicy mogą otrzymać przygotowane przez bibliotekę materiały do 

wykonania zakładek do książek w zimowych klimatach.  

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 

 

poniedziałek, 14 lutego 2022 r., godz. 16.00   

KARTKI WALENTYNKOWE – podczas spotkania dzieci wykonają kartki walentynkowe różnymi 

technikami. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 270 22 65,  e-mail: o-35@biblioteka.gliwice.pl   

 

środa, 16 lutego 2022 r., godz. 16.00  

DZIEŃ PODRÓŻNIKA: OPOWIEŚCI I ZDJĘCIA Z KUBY – warsztaty kreatywne dla dzieci podczas 

których, wykorzystując różne materiały, stworzą kolorowe nakrycia głowy. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 270 22 65,  e-mail: o-35@biblioteka.gliwice.pl   

 

piątek, 18 lutego 2022 r., godz. 12.00 – 14.00  

BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE FERII - spotkanie dla dzieci z przedstawicielami Straży Miejskiej, 

podczas którego poruszony zostanie temat bezpieczeństwa w czasie ferii.   

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 270 22 65,  e-mail: o-35@biblioteka.gliwice.pl   

 

środa, 23 lutego 2022 r., godz. 16.00  

KARNAWAŁ W WENECJI - opowieści o karnawale w Wenecji, ubarwionej zdjęciami, książkami i 

slajdami towarzyszyć będzie wykonanie oryginalnych masek karnawałowych.   

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 270 22 65,  e-mail: o-35@biblioteka.gliwice.pl   

 

Przez całe ferie: 

PALCEM PO MAPIE. ZAGADKI LITERACKIE - konkurs literacki z elementami geografii. Na zawieszonej 

w bibliotece mapie świata zostały umieszczone zagadki literackie. Podążaj tropem bohaterów 

książkowych! Czy odgadniesz je wszystkie? 

Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród - piątek, 23 lutego, godz. 16.00.  

 

Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2 

 

poniedziałek, 14 lutego, godz. 12.00  

ZA DUŻO ZIMOWYCH ZABAW - głośne czytanie książki i rozmowa o zimowych zabawach i sportach. 

podczas spotkania stworzymy „trójwymiarowego‘’ bałwana oraz rozwiążemy krzyżówki i rebusy. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 279 35 33,  e-mail: filia20@biblioteka.gliwice.pl   

mailto:o-35@biblioteka.gliwice.pl
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wtorek, 15 lutego 2022 r., godz. 11.00  

ZA DUŻO ZIMOWYCH ZABAW - głośne czytanie książki i rozmowa o zimowych zabawach i sportach. 

podczas spotkania stworzymy „trójwymiarowego‘’ bałwana oraz rozwiążemy krzyżówki i rebusy. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 279 35 33,  e-mail: filia20@biblioteka.gliwice.pl   

 

środa, 16 lutego, godz. 12.00  

ZA DUŻO ZIMOWYCH ZABAW - głośne czytanie książki i rozmowa o zimowych zabawach i sportach. 

podczas spotkania stworzymy „trójwymiarowego‘’ bałwana oraz rozwiążemy krzyżówki i rebusy. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 279 35 33,  e-mail: filia20@biblioteka.gliwice.pl   

 

piątek, 18 lutego, godz. 12.00 

ZA DUŻO ZIMOWYCH ZABAW - głośne czytanie książki i rozmowa o zimowych zabawach i sportach. 

podczas spotkania stworzymy „trójwymiarowego‘’ bałwana oraz rozwiążemy krzyżówki i rebusy. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 279 35 33,  e-mail: filia20@biblioteka.gliwice.pl   

 

poniedziałek, 21 lutego, godz. 12.00  

MIŚ POLARNY I TĘCZA - rozmowa na temat zimy i codziennego życia Eskimosów, zajęcia plastyczne - 

wyklejanie misia polarnego, a także rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 279 35 33,  e-mail: filia20@biblioteka.gliwice.pl   

 

wtorek, 22 lutego 2022 r., godz. 11.00  

MIŚ POLARNY I TĘCZA - rozmowa na temat zimy i codziennego życia Eskimosów, zajęcia plastyczne - 

wyklejanie misia polarnego, a także rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 279 35 33,  e-mail: filia20@biblioteka.gliwice.pl 

 

środa, 23 lutego, godz. 12.00 

MIŚ POLARNY I TĘCZA - rozmowa na temat zimy i codziennego życia Eskimosów, zajęcia plastyczne - 

wyklejanie misia polarnego, a także rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 279 35 33,  e-mail: filia20@biblioteka.gliwice.pl 

 

piątek, 25 lutego, godz. 12.00 

MIŚ POLARNY I TĘCZA - rozmowa na temat zimy i codziennego życia Eskimosów, zajęcia plastyczne - 

wyklejanie misia polarnego, a także rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 279 35 33,  e-mail: filia20@biblioteka.gliwice.pl 

 

Filia nr 21, ul. Syriusza 30 

 

wtorek, 15 lutego, godz. 12.00 

ZIMOWE ZWIERZĘTA - Pingwiny 

Głośne czytanie, rozmowa, zabawy oraz praca plastyczna. Warsztaty dla dzieci w wieku 6-8 lat. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 10 10,  e-mail: o-37@biblioteka.gliwice.pl    

 

 

mailto:filia20@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia20@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia20@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia20@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia20@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia20@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia20@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-37@biblioteka.gliwice.pl
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czwartek, 17 lutego godz. 12.00 

DZIEŃ KOTA - głośne czytanie, rozmowa, zabawy oraz praca plastyczna. Warsztaty dla dzieci w wieku 

6-8 lat.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 10 10,  e-mail: o-37@biblioteka.gliwice.pl    

 

wtorek, 22 lutego, godz. 12.00 

ZIMOWE KODOWANIE - zajęcia z tabletami i aplikacją Scratch jr.  

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat, które nie miały styczności z tym programem.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 10 10,  e-mail: o-37@biblioteka.gliwice.pl    

 

piątek, 25 lutego, godz. 15.00 – 18.30 

ZIMOWE SPOTKANIE Z GRAMI PLANSZOWYMI 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 10 10,  e-mail: o-37@biblioteka.gliwice.pl    

 

Przez całe ferie zapraszamy do udziału w QUIZIE BIBLIOTECZNYM z nagrodami. 

 

Filia nr 22, ul. Spacerowa 6 
 

wtorek, 22 lutego, godz. 12.00 

CZYTAMY I RYSUJEMY - Nela i jej podróże.  

 

środa, 23 lutego, godz. 16.00 

BUDUJEMY Z KLOCKÓW LEGO - wyspa moich marzeń. 

 

czwartek, 24 lutego, godz. 9.00 

CZYTAMY I ROZMAWIAMY – podróże małe i duże. Zajęcia z przedszkolakami z Oddziału 

Przedszkolnego SP nr 8  

 

Filia nr 23, ul. Sopocka 2 
 

poniedziałek, 21 lutego, godz. 12.00 

CZYTAMY I RYSUJEMY - Nela i jej podróże.  

 

środa, 23 lutego, godz. 10.00 

BUDUJEMY Z KLOCKÓW LEGO - wyspa moich marzeń. 

 

piątek, 25 lutego, godz. 16.00 

CZYTAMY I BAWIMY SIĘ - podróże małe i duże. 

 

 

 

 

 

mailto:o-37@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-37@biblioteka.gliwice.pl
mailto:o-37@biblioteka.gliwice.pl
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Filia nr 24, ul. Architektów 109 
 

poniedziałki, środy, piątki od 14 do 25 lutego 2022 r., w godz. od 15.00 do 16.00 

ZIMOWE PODRÓŻE PO LITERATURZE – zajęcia dla dzieci na podstawie opowiadania „O żyrafach, 

które chciały zobaczyć śnieg”: zimowy pejzaż, zimowy krajobraz z ferii, zimowe drzewko malowane 

folią bąbelkową, kraina wiecznej zimy - wydzieranka z papieru. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 301 10 34,  e-mail: filia24@biblioteka.gliwice.pl     

 

Filia nr 25, pl. Jaśminu 20 

 

czwartek 17 lutego 2022 r., godz. 11.00 

WĘDRÓWKA PRZEZ SŁÓWKA - spotkanie z książką Agnieszki Frączek „Berek literek, czyli psoty od A 

do Z” – czytanie, kolorowanie, rebusy,  krzyżówki,  układanka edukacyjna dla najmłodszych – „Prawy 

do lewego”.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 300 94 80,  e-mail: filia25@biblioteka.gliwice.pl      

 

czwartek 24 lutego 2022 r., godz. 11.00 

WĘDRÓWKI BOLKA I LOLKA - spotkanie z książką „Niezwykła podróż Bolka i Lolka na koniec świata    i 

z powrotem”- czytanie, kolorowanie, Scrabble, Dobble. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 300 94 80,  e-mail: filia25@biblioteka.gliwice.pl      

 

Przez całe ferie Galeria książki przygodowej i podróżniczej dla małych i dużych. Zimowo-przygodowe 

spotkania z książką głośne czytanie w PN „Słoneczko”. Książki z galerii, gry, audiobooki do 

wypożyczenia. Kolorowanki, rebusy, krzyżówki, zagadki, labirynty do zabrania i rozwiązania w domu. 

Dla najaktywniejszych nagrody książkowe i drobne gadżety. 

 

Filia nr 30, ul. Partyzantów 25 

 

wtorek, 15 lutego, godz. 10.00 

SKARPETKOWE KRASNALE - głośne czytanie i warsztaty plastyczne. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 557 70 15,  e-mail: filia30@biblioteka.gliwice.pl       

 

czwartek, 17 lutego, godz. 10.00 

ŚNIEŻNE LAMPIONY  - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.  

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 557 70 15,  e-mail: filia30@biblioteka.gliwice.pl       

 

poniedziałek, 21 lutego, godz. 17.00 

ZIMOWE ZAWIESZKI - warsztaty plastyczne dla dzieci  i młodzieży. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 557 70 15,  e-mail: filia30@biblioteka.gliwice.pl       

 

środa, 23 lutego, godz. 17.00 

ZIMOWE MAGNESY - warsztaty plastyczne dla dzieci  i młodzieży. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 557 70 15,  e-mail: filia30@biblioteka.gliwice.pl       

mailto:filia24@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia25@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia25@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia30@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia30@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia30@biblioteka.gliwice.pl
mailto:filia30@biblioteka.gliwice.pl
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Przez całe ferie konkurs „W 12 dni dokoła świata”. 

 

Przez całe ferie w bibliotekach: 

 

- półki z fantastycznymi książkami do Twojej dyspozycji – szukaj, jak długo chcesz, na pewno 

znajdziesz świetną lekturę na zimowy wieczór! 

- gry planszowe – zagraj z innymi i spędźcie razem miło czas, 

- w filiach nr 1, 13, 17, 21, 30 i Bibliotece Centralnej konkursy literackie i plastyczne, 

W zimowe poranki i popołudnia pamiętaj, że w BIBLIOTECE  jest zawsze CIEPŁA atmosfera! 

 

Bliższych informacji na temat zajęć szukajcie na stronie internetowej www.biblioteka.gliwice.pl 

oraz w wymienionych bibliotekach: 

 

Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17, tel. 32 238 26 63 

Biblioforum ul. Lipowa 1, tel. 500 550 772 

Filia nr 1 pl. Inwalidów Wojennych 3, tel. 32 231 97 54 

Filia nr 5 os. Sikornik ul. Perkoza 12, tel. 32 232 13 33 

Filia nr 7 os. Żwirki i Wigury ul. Junaków 4, tel. 32 230 07 40 

Filia nr 9 os. Wojska Polskiego ul. Czwartaków 18, tel. 32 237 94 24 

Filia nr 11 ul. bł. Czesława 24, tel. 32 231 85 53 

Filia nr 13 os. Obrońców Pokoju ul. Paderewskiego 56, tel. 32 279 95 82 

Filia nr 15 os. Trynek ul. Piastowska 3, tel. 32 230 19 58 

Filia nr 16 Sośnica ul. Przedwiośnie 3, tel. 32 237 07 23 

Filia nr 17 os. Milenium ul. Spółdzielcza 33a, tel. 32 270 22 65 

Filia nr 20 ul. Bernardyńska 2, tel. 32 279 35 33 

Filia nr 21 os. Kopernika ul. Syriusza 30, tel. 32 238 10 10 

Filia nr 22 Bojków ul. Spacerowa 6, tel. 301 02 40 

Filia nr 23 Brzezinka ul. Sopocka 2, tel. 32 301 50 92 

Filia nr 24 Ostropa ul. Architektów 109, tel. 32 301 10 34 

Filia nr 25 Wilcze Gardło pl. Jaśminu 25, tel. 32 300 94 80 

Filia nr 30 Łabędy ul. Partyzantów 25, tel. 32 557 70 15 

 

Regulamin imprez MBP w Gliwicach: https://biblioteka.gliwice.pl/o-bibliotece/zasady-

korzystania/regulamin-imprez-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-gliwicach/  

 

 

 

http://www.biblioteka.gliwice.pl/
https://biblioteka.gliwice.pl/o-bibliotece/zasady-korzystania/regulamin-imprez-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-gliwicach/
https://biblioteka.gliwice.pl/o-bibliotece/zasady-korzystania/regulamin-imprez-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-gliwicach/

