
 
 

Ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach upłyną pod znakiem doświadczeń, eksperymentów, 

konstruowania, budowania i rozwijania kreatywności. Wszystko za sprawą STEAM! 

 

STEAM to akronim angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics (nauka, 

technika, inżynieria, sztuka, matematyka), będący nazwą modelu nauczania, który łączy wymienione 

wyżej nauki w jedno. Dzięki STEAM dzieci uczą się samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków, 

współdziałania w grupie i umiejętności dialogu. Przede wszystkim jednak doświadczają i poznają 

otaczający ich świat każdym zmysłem. 

 

Podczas ferii we wszystkich filiach MBP zaproponujemy spotkania i warsztaty w oparciu o literaturę 

popularnonaukową, w czasie których będziemy nie tylko wykorzystywać zagadnienia z zakresu nauk 

matematycznych, technicznych i przyrodniczych, ale przede wszystkim uczyć się przez zabawę! 

 

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

uczestników, prosimy o zarezerwowanie miejsca. 

 

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej 

www.biblioteka.gliwice.pl/oferta/dzieci/ferie-2023-biblioteka-steam. 

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 

Pierwszy tydzień ferii w Bibliotece Centralnej to warsztaty STEM wspierające rozwój dziecięcych pasji. 

W oparciu o karty STEM, które powstały w ramach programu Amazon STEM Kindloteka realizowanego 

przez Cyfrowy Dialog, przeniesiemy się do świata nauki, literatury i zabawy. Warsztaty skierowane są 

do dzieci w wieku 7-11 lat. Spotkania mają charakter edukacyjno-integracyjny, nasze materiały będą 

dostępne w języku polskim oraz ukraińskim. 

 

http://www.biblioteka.gliwice.pl/oferta/dzieci/ferie-2023-biblioteka-steam


poniedziałek, 16 stycznia 2023 r., godz. 10.00 – 11.30 

KOSMICZNA RAKIETA - gotowi na lot w kosmos? My tak! Podczas pierwszego dnia ferii każdy 

z uczestników stanie się młodym konstruktorem i stworzy własną rakietę. Dzięki doświadczeniom 

postaramy się, aby poleciały do nieba. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece:  

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

 

wtorek, 17 stycznia 2023 r., godz. 10.00 – 11.30 

W UKŁADZIE SŁONECZNYM - zapraszamy Cię w podróż po Układzie Słonecznym! Odwiedzimy Słońce 

i planety, te „NAJ...”. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 26 63, e-mail:  

o-33@biblioteka.gliwice.pl. 

 

środa, 18 stycznia 2023 r., godz. 10.00 – 11.30 

NA TROPIE WALCA - Jan Śniadecki twierdził, że matematyka to królowa wszystkich nauk. Podczas 

warsztatów udowodnimy, że jest ona również świetną okazją do kreatywnej zabawy i doświadczeń. 

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

czwartek, 19 stycznia 2023 r., godz. 10.00 – 11.30 

POROZMAWIAJ Z ROBOTEM - podróżując po świecie możesz porozumiewać się w różnych językach, 

na przykład możesz mówić po polsku, po angielsku, czy po ukraińsku. Istnieją również języki, za pomocą 

których możesz rozmawiać z komputerem. A czy wiesz, jak mogą rozmawiać ze sobą roboty? 

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

 

piątek, 20 stycznia 2023 r., godz. 10.00 – 11.30 

NAJMOCNIEJSZY KSZTAŁT - czy zastanawiałeś, zastanawiałaś się, który kształt będzie najbardziej 

wytrzymały i udźwignie największy ciężar? Podczas warsztatów każdy stanie się naukowcem 

i przeprowadzi własne badania nad wytrzymałością i trwałością. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy 

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

 

poniedziałek, 23 stycznia 2023 r., godz. 13.00 – 14.00 

ZACZAROWANY OŁÓWEK - warsztaty z wykorzystaniem długopisów 3D, dla dzieci w wieku od 9 lat. 

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

 

wtorek, 24 stycznia 2023 r., godz. 13.00 – 14.00 

TAJEMNICE STAROŻYTNEGO EGIPTU I POLSKI INDIANA JONES – poznamy tajemnice starożytnego 

Egiptu na podstawie zbiorów biblioteki, dowiemy się kim był polski Indiana Jones, poskładamy puzzle, 

zapiszemy swoje imiona hieroglifami. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 26 63, 

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

 

środa, 25 stycznia 2023 r., godz. 13.00 – 15.00  

OSWAJAMY DRUK 3D – warsztaty dla dzieci. Dowiemy się kilku ciekawostek o drukarkach 3d, 

zobaczymy na żywo działanie drukarki i poznamy podstawy programu Tinkercad. Zajęcia dla dzieci i 

młodzieży w wieku od 10 lat. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 26 63, e-mail: 

o-33@biblioteka.gliwice.pl. 

 

czwartek, 26 stycznia 2023 r., godz. 13.00 – 14.00 

ZACZAROWANY OŁÓWEK - warsztaty z wykorzystaniem długopisów 3D, dla dzieci w wieku od 9 lat. 

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 26 63, e-mail: o-33@biblioteka.gliwice.pl. 
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piątek, 27 stycznia 2023 r., godz. 13.00 – 14.30  

DAMY I RYCERZE W ŚWIECIE ZAMKÓW – warsztaty dla dzieci. Poznamy ciekawostki z życia na zamku, 

tworząc mury obronne poznamy postawy programowania, a na koniec zbudujemy zamki z klocków 

LEGO. Chętni mogą przyjść w przebraniach rycerzy, księżniczek i innych mieszkańców zamku. Warsztaty 

dla dzieci od 6 lat. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 26 63, e-mail: o-

33@biblioteka.gliwice.pl. 

 

sobota, 28 stycznia 2023 r., godz. 10.00 – 11.00 

SPÓJRZ NA ŚWIAT PRZEZ KOLOROWĄ SZYBKĘ - warsztaty plastyczne dla dzieci, podczas których 

stworzymy proste, malowane witraże na okno. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 

238 26 63, e-mail: o-33@biblioteka.gliwice.pl. 

 

Przez całe ferie dostępne będą zestawy edukacyjne STEM do układania i eksperymentowania 

w bibliotece (do wyczerpania zapasów). 

 

Biblioforum, ul. Lipowa 1 

poniedziałek, 16 stycznia 2023 r., godz. 14.00 

KSIĄŻKA POPULARNONAUKOWA I JEJ POTENCJAŁ – warsztaty dziennikarskie, podczas których 

zredagujemy przewodnik o starożytności z wykorzystaniem serii wydawniczej CO I JAK. Liczba miejsc 

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

 

wtorek, 17 stycznia 2023 r., godz. 11.00 

ŚWIAT NA WYCIAGNIĘCIE RĘKI – warsztaty dziennikarskie z wykorzystaniem literatury 

popularnonaukowej dla dzieci („Nela i tajemnice świata”, „10 niesamowitych przygód Neli”) 

oraz urządzeń typu All - in – one. Podczas zajęć wspólnie sporządzimy mapy świata z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 500 550 772, e-mail: 

bf@biblioteka.gliwice.pl. 

 

czwartek, 19 stycznia 2023 r., godz. 11.00 

ZWIERZĘTA ŚWIATA – warsztaty literacko-plastyczne na podstawie książki Andrzeja Kruszewicza, 

podczas których wykonamy zwierzęta z papierowych rolek oraz własne karty do gry w memory. Liczba 

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

 

wtorek, 24 stycznia 2023 r., godz. 14.00 

Z NAUKĄ ZA PAN BRAT – warsztaty naukowe na podstawie książki Tomasza Rożka „Nauka - to lubię. 

Od ziarnka piasku do gwiazd”. Uczestnicy zajęć wezmą udział w prostych eksperymentach naukowych 

oraz przygotują bałwana z wykorzystaniem płyt CD. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: 

tel. 500 550 772,  e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl. 

 

środa, 25 stycznia 2023 r., godz. 11.00 

POZNAJEMY REGIONALIZMY – warsztaty literackie na podstawie książki Michała Rusinka „Od mikmaka 

do zazuli. Atlas regionalizmów dla dzieci”, podczas których stworzymy słowniki obrazkowe 

na podstawie książki. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 500 550 772, e-mail: 

bf@biblioteka.gliwice.pl. 
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czwartek, 26 stycznia 2023 r., godz. 11.00 

MAJSTERKUJEMY – zabawa z plasteliną, tekturą, skrawkami materiałów w oparciu o książkę „Każde 

dziecko to potrafi”. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 500 550 772, e-mail: 

bf@biblioteka.gliwice.pl. 

Przez całe dostępna będzie fotobudka „Biblioteka STEAM”. 
 

Filia nr 1, pl. Inwalidów Wojennych 3 

Przez całe ferie: 

LILAVATI, CZYLI RODZINNE ROZRYWKI MATEMATYCZNE – zagadki, łamigłówki, labirynty, złudzenia 

optyczne, figury magiczne – do zabawy i wspólnego rozwiązywania w czasie ferii w godzinach pracy 

biblioteki i na podstawie dostępnego księgozbioru. 

 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12 

wtorek, 24 stycznia 2023 r., godz. 12.00 

MAKRAMOWE LISTKI – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7+. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy 

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

 

czwartek, 26 stycznia 2023 r., godz. 12.00 

RUCHOME LUDKI - ruchome ludki to postacie, które trzeba pokolorować i umieścić w specjalnym 

magicznym okręgu dzięki któremu zaczną się przemieszczać. Zajęcia dla dzieci w wieku 5+. Liczba 

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

 

sobota, 28 stycznia 2023 r., godz. 12.00 

KLAMERKOWE STWORKI – podczas warsztatów wspólnie stworzymy stworki z klamerek do prania. 

Zajęcia dla dzieci w wieku 5+. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 232 13 33, e-mail: 

o-34@biblioteka.gliwice.pl. 

 

Przez całe ferie na dzieci czekają kolorowanki, rebusy i krzyżówki.  

 

Filia nr 7, ul. Junaków 4 

poniedziałek, 16 stycznia 2023 r., godz. 16.00 

MAKARONOWE DINOZAURY – w oparciu o książkę „Encyklopedia dla najmłodszych. Prehistoria” 

Roberta Muira Wooda poznamy historię dinozaurów i wykonamy ich szkielety z makaronów. Liczba 

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

 

poniedziałek, 23 stycznia 2023 r., godz. 16.00 

GWIAZDOZBIORY I GALAKTYKA – książka „Co widzimy w gwiazdach” Kelsey Oseid będzie dla nas 

punktem wyjścia do rozmowy o wszechświecie. Na warsztatach wykonamy również papierowe 

konstelacje gwiazdozbiorów i galaktyki. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: 

tel. 32 230 07 40, e-mail: o-32@biblioteka.gliwice.pl. 

 

środa, 25 stycznia 2023 r., godz. 16.00 

DOMOWY KALEJDOSKOP – warsztaty plastyczne, podczas których wykonamy kalejdoskopy. Liczba 

miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 230 07 40, e-mail: o-32@biblioteka.gliwice.pl. 
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Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 

środa, 18 stycznia 2023 r., godz. 17.00 

PODRÓŻ DO WNĘTRZA ZIEMI – warsztaty plastyczne na podstawie książki „Pod ziemią, pod wodą”. 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od lat 6. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: 

tel. 32 237 94 24,  e-mail: o-38@biblioteka.gliwice.pl. 

 

piątek, 20 stycznia 2023 r., godz. 17.00 

PODEJMIJ WYZWANIE – ZMYSŁY – podczas zajęć uczestnicy będą brali udział w doświadczeniach 

oraz stworzą świece (prosimy o przyniesienie małego słoika bez etykiety). Zajęcia przeznaczone są 

dla dzieci od lat 6. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 237 94 24, e-mail: 

o-38@biblioteka.gliwice.pl. 

 

poniedziałek, 23 stycznia 2023 r., godz. 17.00 

MIKROŚWIAT – zajęcia z użyciem mikroskopu. Podczas spotkania wykonamy modele komórki 

zwierzęcej z materiałów plastycznych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od lat 6. Liczba miejsc 

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

 

Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56 

wtorek, 17 stycznia 2023 r., godz. 10.00 

RYSUJĘ ZWIERZAKA – zajęcia plastyczne o zwierzętach, które szczególnie lubią zimę, wzbogacone 

ciekawostkami o zwierzętach z wykorzystaniem książek popularnonaukowych.  

 

czwartek, 19 stycznia 2023 r., godz. 10.00 

ZIMOWE CZYTANKI – głośne czytanie dla najmłodszych. 

 

wtorek, 24 stycznia 2023 r., godz. 10.00 

KLUB MŁODEGO NAUKOWCA - DINOZAURY BEZ TAJEMNIC – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

 

czwartek, 26 stycznia 2023 r., godz. 10.00 

ZIMOWE CZYTANKI – głośne czytanie dla najmłodszych. 

 

Filia nr 15, ul. Piastowska 3 

czwartek, 19 stycznia 2023 r., godz. 9.30 – 11.00 

TAJEMNICE WULKANÓW – podczas zajęć będziemy odkrywać tajemnice wulkanów. Dowiemy się, 

co znajduje się we wnętrzu Ziemi i czym jest wulkan. Poznamy aktywne wulkany na Ziemi. Następnie 

przeprowadzimy eksperyment pt. „czynny wulkan”. Na koniec z różnych materiałów plastycznych 

będziemy tworzyć makietę wulkanu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 230 19 58,  

e-mail: filia15@biblioteka.gliwice.pl.  

 

wtorek, 24 stycznia 2023 r., godz. 9.30 – 11.00 

MALI ARCHITEKCI - ZABAWY KONSTRUKCYJNE Z KLOCKÓW LEGO – budowanie niezwykłych wież 

widokowych świata. W towarzystwie książek z literatury popularnonaukowej poznamy najsłynniejsze 

historie oraz ciekawostki związane ze słynnymi wieżami świata. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy 

w bibliotece: tel. 32 230 19 58,  e-mail: filia15@biblioteka.gliwice.pl. 
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czwartek, 26 stycznia 2023 r., godz. 9.30 – 11.00 

LATAJĄCA HERBATA – udamy się w herbacianą podroż dzięki książce Rafała Przybyloka 

pt. „Czajnikowy.pl: dobra herbata”. Przeprowadzimy herbaciany eksperyment pt. „latająca herbata”. 

Spacerując herbacianym szlakiem poznamy: historię, rodzaje herbat oraz herbaciane malarstwo. Liczba 

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

 

Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2 

środa, 18 stycznia 2023 r., godz. 16.00 

SKOMPLETUJ CZŁOWIEKA – podczas zajęć dzieci poznają budowę ciała i narządów wewnętrznych 

człowieka, a następnie – z dostępnych materiałów – wykonają modele anatomiczne ciała. Zajęcia 

dla dzieci w wieku 11+. 

 

poniedziałek, 23 stycznia 2023 r., godz. 17.00 

NOWY PICASSO – spotkanie będzie okazją do poznania prac najsłynniejszych artystów oraz różnych 

technik rysunku. Wspólnie namalujemy również martwą naturę, wykorzystując różne materiały. 

Prace uczestników warsztatów zostaną wyeksponowane na wystawie w bibliotece. Zajęcia dla dzieci w 

wieku 10+. 

 

piątek, 27 stycznia 2023 r., godz. 16.00 

EKO-FAMILIADA – zabawa dla dzieci w wieku 12+ na temat ekologii i ochrony środowiska. Zajęcia 

dla dzieci w wieku 12+. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 237 07 23, e-mail: 

o-36@biblioteka.gliwice.pl. 

 

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 

poniedziałek, 16 stycznia 2023 r., godz. 12.00 

PRZYGODY ROBOTA PHOTONA  - nie tak dawno temu w odległej galaktyce żył sobie robot Photon, 

który w wyniku kraksy swojego statku kosmicznego przybył na Ziemię. Zajęcia z podstaw 

programowania robota Photona. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 270 22 65, 

e-mail: o-35@biblioteka.gliwice.pl. 

 

piątek, 20 stycznia 2023 r., godz. 12.00 

PRZYGODY ROBOTA PHOTONA  - nie tak dawno temu w odległej galaktyce żył sobie robot Photon, 

który w wyniku kraksy swojego statku kosmicznego przybył na Ziemię. Zajęcia z podstaw 

programowania robota Photona. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 270 22 65, 

e-mail: o-35@biblioteka.gliwice.pl. 

 

środa, 25 stycznia 2023 r., godz. 16.00 

DOMOWA CHEMIA – manufaktura mydełek - warsztaty z ręcznego tworzenia mydełek zapachowych. 

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

 

Przez całe ferie - quiz naukowy. Każdy, kto poda prawidłowe odpowiedzi, zostanie nagrodzony 

drobnym upominkiem.   
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Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2 

poniedziałek, 16 stycznia 2023 r., godz. 12.00 – 13.00 

TEORIA PANA ALBERTA – głośne czytanie książki pt.” Teoria pana Alberta” oraz praca plastyczna – 

tworzenie kosmosu z guzików na papierze. 

wtorek, 17 stycznia 2023 r., godz. 10.00 – 11.00 

TEORIA PANA ALBERTA – głośne czytanie książki pt.” Teoria pana Alberta” oraz praca plastyczna – 

tworzenie kosmosu z guzików na papierze. 

środa, 18 stycznia 2023 r., godz. 12.00 – 13.00 

TEORIA PANA ALBERTA – głośne czytanie książki pt.” Teoria pana Alberta” oraz praca plastyczna – 

tworzenie kosmosu z guzików na papierze. 

czwartek, 19 stycznia 2023 r., godz. 10.00 – 11.00 

TEORIA PANA ALBERTA – głośne czytanie książki pt.” Teoria pana Alberta” oraz praca plastyczna – 

tworzenie kosmosu z guzików na papierze. 

piątek, 20 stycznia 2023 r., godz. 12.00 – 13.00 

TEORIA PANA ALBERTA – głośne czytanie książki pt.” Teoria pana Alberta” oraz praca plastyczna – 

tworzenie kosmosu z guzików na papierze. 

poniedziałek, 23 stycznia 2023 r., godz. 12.00 – 13.00 

KICIA KOCIA W KOSMOSIE - głośne czytanie lub przeglądanie książki pt. „Kicia kocia w kosmosie” 

oraz tworzenie rakiety z papierowej rolki. 

wtorek, 24 stycznia 2023 r., godz. 10.00 – 11.00 

KICIA KOCIA W KOSMOSIE - głośne czytanie lub przeglądanie książki pt. „Kicia kocia w kosmosie” 

oraz tworzenie rakiety z papierowej rolki. 

 

środa, 25 stycznia 2023 r., godz. 12.00 – 13.00 

KICIA KOCIA W KOSMOSIE - głośne czytanie lub przeglądanie książki pt. „Kicia kocia w kosmosie” 

oraz tworzenie rakiety z papierowej rolki. 

 

czwartek, 26 stycznia 2023 r., godz. 10.00 – 11.00 

KICIA KOCIA W KOSMOSIE - głośne czytanie lub przeglądanie książki pt. „Kicia kocia w kosmosie” 

oraz tworzenie rakiety z papierowej rolki. 

 

piątek, 27 stycznia 2023 r., godz. 12.00 – 13.00 

KICIA KOCIA W KOSMOSIE - głośne czytanie lub przeglądanie książki pt. „Kicia kocia w kosmosie” 

oraz tworzenie rakiety z papierowej rolki. 

 

Przez całe ferie – budowanie i zabawy z klockami LEGO. 

 

Filia nr 21, ul. Syriusza 30 

poniedziałek, 16 stycznia 2023 r., godz. 12.00  

ORIGAMI MODUŁOWE – podczas zajęć stworzymy składane kwiaty na dzień Babci i Dziadka. Zajęcia 

dla dzieci w wieku 9+ lub młodszych z rodzicem/starszym opiekunem. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy 

w bibliotece: tel. 32 238 10 10, e-mail: o-37@biblioteka.gliwice.pl. 
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środa, 18 stycznia 2023 r., godz. 12.00 

ZABAWY Z PHOTONEM – zajęcia z programowania dla dzieci w wieku 8-9 lat. Liczba miejsc 

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

 

piątek, 20 stycznia 2023 r., godz. 15.30 – 18.30 

FERYJNY KLUB GIER PLANSZOWYCH – zimowa odsłona cyklicznych rozgrywek.  

 

środa, 25 stycznia 2023 r., godz. 12.00 

W LABIRYNCIE – zabawa labiryntami i tworzenie własnego labiryntu z tektury (prosimy o przyniesienie 

pudełka po butach lub głębszego wieczka od pudełek). Zajęcia dla dzieci w wieku 9 – 11 lat. Liczba 

miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 238 10 10, e-mail: 

o-37@biblioteka.gliwice.pl. 

 

Przez całe ferie - STEAM quiz – quiz wiedzy różnej dla dzieci. 

 

Filia nr 22, ul. Spacerowa 6 

środa, 18 stycznia 2023 r., godz. 16.00 

BUDUJEMY Z KLOCKÓW LEGO – roboty i kosmiczne urządzenia 

 

środa, 25 stycznia 2023 r., godz. 16.00 

EKOROBOTY - warsztaty plastyczne 

 

czwartek, 26 stycznia 2023 r., godz. 9.15 

CZYTAMY I BUDUJEMY Z KLOCKÓW LEGO – warsztaty literackie dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego 

ze Szkoły Podstawowej nr 8 w oparciu o książkę „Pan Toti i robocik” 

 

Filia nr 23, ul. Sopocka 2 

poniedziałek, 16 stycznia 2023 r., godz. 12.00 

PLANETA Z PRZYSZŁOŚCI - warsztaty plastyczne 

 

piątek, 20 stycznia 2023 r., godz. 16.00 

BUDUJEMY Z KLOCKÓW LEGO – roboty i kosmiczne urządzenia 

 

poniedziałek, 23 stycznia 2023 r., godz. 12.00 

EKOROBOTY - warsztaty plastyczne 

 

piątek, 27 stycznia 2023 r., godz. 16.00 

BUDUJEMY Z KLOCKÓW LEGO – wynalazki 

 

Filia nr 24, ul. Architektów 109 

poniedziałki, środy, piątki od 16 do 29 stycznia 2023 r., w godz. od 14.00 do 15.00 

BIBLIOTEKA STEAM – zajęcia w oparciu o literaturę popularnonaukową, w czasie których uczestnicy 

będą: 

• poznawać nazwy planet układu słonecznego oraz określenia: układ słoneczny, orbita, planety, 

rakieta, kosmonauta, 
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• poznawać europejskie kraje, ich stolice oraz flagi, 

• rozwiązywać krzyżówki oraz quizy tematyczne, 

• budować konstrukcje z klocków Bamp oraz grać w „Sudoku”. 

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

 

Filia nr 25, pl. Jaśminu 20 

środa, 18 stycznia 2023 r., godz. 11.00 

RATUJ KRÓLICZKI, ZWIERZAKI DZIWAKI – gry planszowe z układankami dla dzieci w wieku 5 – 6 lat.  

Kreatywność i wyobraźnia pozwoli na stworzenie mnóstwa niepowtarzalnych zwierzątek. Liczba miejsc 

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

 

czwartek, 19 stycznia 2023 r., godz. 11.00 

OKO W OKO Z MIESZKAŃCAMI AMAZOŃSKIEJ DŻUNGLI – rozgrywki w puzzlo-grę „Dżungla” dla dzieci 

w wieku 7+. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 300 94 80, e-mail: 

filia25@biblioteka.gliwice.pl. 

 

czwartek, 26 stycznia 2023 r., godz. 11.00 

STWORZENIE ŚWIATA NIGDY NIE BYŁO JESZCZE TAKIE ŁATWE I PRZYJEMNE – rozgrywki w grę 

planszową „Gaja” dla dzieci w wieku 8+. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: 

tel. 32 300 94 80, e-mail: filia25@biblioteka.gliwice.pl. 

 

Filia nr 30, ul. Partyzantów 25 

poniedziałek, 16 stycznia 2023 r., godz. 17.00 

DRZEWKO SZCZĘŚCIA – warsztaty tworzenia drzewek szczęścia z drutu, koralików i guziczków. Liczba 

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

 

czwartek, 19 stycznia 2023 r., godz. 10.00 

CUDOWNA BABCIA, CUDOWNY DZIADEK – warsztaty tworzenia portretów babci i dziadka na starych 

płytach CD. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 557 70 15, e-mail: 

filia30@biblioteka.gliwice.pl. 

 

wtorek, 24 stycznia 2023 r., godz. 10.00 

W ŚWIECIE KALKOGRAFII - tworzenie zimowych pejzaży przy użyciu kolorowych kartek i kalki 

technicznej. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotece: tel. 32 557 70 15, e-mail: 

filia30@biblioteka.gliwice.pl. 

 

piątek, 27 stycznia 2023 r., godz. 17.00 

ZIMOWE 3D - tworzenie kojarzących się z zimą postaci i przedmiotów przy użyciu długopisów 3D. 

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

 

Przez całe ferie w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach: 

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

znajdziesz świetną lekturę na zimowy wieczór! 

- gry planszowe i puzzle – zagraj z innymi i spędźcie razem miło czas, 
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W zimowe poranki i popołudnia pamiętaj, że w BIBLIOTECE  jest zawsze CIEPŁA atmosfera! 

Dokładniejszych 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/  
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