
PLAN ZAJĘĆ DLA DZIECI W CZASIE FERII ZIMOWYCH 
w placówkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie 

(16-29 stycznia 2017 r.) 
 

 
 

16-29 stycznia 2017 r. 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

w godzinach 
otwarcia 
biblioteki 

Wystawa: Anioły, aniołki, aniołeczki… i ich ciekawe 
książeczki. Zaczytany anioł 
Ranking na najaktywniejszego Czytelnika zimy  
(22 grudnia 2016-18 marca 2017) 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

w godzinach 
otwarcia 
biblioteki 

Czytelnik Stycznia – konkurs czytelniczy na najwięcej 
przeczytanych książek – dla dzieci w wieku 6-12 lat. 
(2-30 stycznia, rozstrzygnięcie konkursu: 31 stycznia,  
godz. 13.00) 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 
tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

w godzinach 
otwarcia 
biblioteki 

Kącik dla najmłodszych czytelników – gry planszowe, 
puzzle, kolorowanki. 

 
 
 

16 stycznia 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 
Poznajmy się. Moje wymarzone ferie – zabawy integracyjne, 
podstawy autoprezentacji, tworzenie pamiątkowego 
Drzewka Uczestników. 

 
 

17 stycznia 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Kosmiczna podróż – zajęcia warsztatowe – tworzenie 
kosmicznych krajobrazów metodą wydrapywania. 

Filia nr 1 

ul. Bohaterów 5 
tel.: (017) 8669-459 

filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 Zima w tęczowych kolorach – zajęcia literacko-plastyczne. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 
tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Świetlne witraże – zajęcia plastyczne i konkurs na 
najpiękniejsze zimowe płatki śniegu.  

mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-3@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-1@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-3@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Daj się ponieść fantazji – origami i kirigami – zabawy 
plastyczne. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-11.00 Kolorowe motyle Wandy Chotomskiej – zajęcia animacyjno- 
-czytelnicze, konkurs plastyczny. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 Śnieżynkowe kule – zajęcia plastyczne z Dorotą Noworól 
z Gimnazjum w Hyżnem. 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 
tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.30 
Stworki potworki – czego boją się dzieci – zajęcia literacko- 
-plastyczne. 

Punkt biblioteczny 

Filii nr 9 

ul. Dąbrowskiego 79a 
tel.: (017) 8669-496 

kmaczuga@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.00 
Zapraszamy do stolika – gry planszowe dla dzieci 
i młodzieży w wieku od 9-15 lat. 

Filia nr 10 

ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
W feryjne poranki robimy bałwanki – zajęcia integracyjne, 
zajęcia techniczne. 

Filia nr 15 

ul. Lwowska 60 
tel.: (017) 8669-481 

filia-15@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Zima – zajęcia dla dzieci z Oddziału Pediatrii Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. 

Filia nr 16 

ul. Gromskiego 10/c 
tel.: (017) 8669-483 

filia-16@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.00 
Magiczne zwierzaki z tajemniczego lasu – zajęcia plastyczne,  
uczestnicy zajęć wyczarują niezwykłe zwierzaki z papieru. 

Filia nr 17 

ul. Paderewskiego 154 
tel.: (017) 8669-484 

filia-17@wimbp.rzeszow.pl 

9.15-10.00 
Spacerkiem po Rzeszowie – zajęcia z Niemapą dla dzieci 
z Niepublicznego Przedszkola Radosne Słoneczko  

 
 
 
 

18 stycznia 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Zimowy zwierzyniec – literackie zajęcia warsztatowe, 
tworzenie przestrzennego zoo oraz zwierzątek z zakrętek. 

mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-9@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-17@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Strój nie z tej ziemi – zabawy manualne z papierem 
i klejem. Część 1. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 

Tajemnice Zamków Królewskich – zajęcia animacyjno-
czytelnicze, głośne czytanie legend związanych z historią 
wybranego zamku, wcielanie się w role bohaterów, zabawa 
w poszukiwanie skarbów ukrytych w zamku, konkurs 
plastyczny, scenki dramowe i pantomimiczne. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 
Lubię angielski – I like English – zabawy językowe 
z Dominiką Szetelą-Blajer, lektorem języka angielskiego. 

Filia nr 10 

ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Figliki, psikusy i inne wygibasy – wspólna zabawa 
z bohaterami książeczek dla dzieci, m.in.: Babą Jagą, 
Kubusiem Puchatkiem, Bolkiem i Lolkiem i Smerfami. 

Filia nr 20 

ul. Solarza 9a 
tel.: (017) 8669-486 

filia-20@wimbp.rzeszow.pl 

9.30-10.30 
Zimowanie w Bibliotece – zajęcia integracyjne dla dzieci, 
zabawy i konkursy o aktualnej porze roku. 

 
 

19 stycznia 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Co kryje bajka? – zabawa  fabularyzowana z wykorzystaniem 
fragmentów popularnych baśni i bajek oraz 
charakterystycznych rekwizytów. 

Filia nr 1 

ul. Bohaterów 5 
tel.: (017) 8669-459 

filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 
Laurki i kwiatki dla dziadka i babci – zajęcia literacko-
plastyczne. 

Filia nr 2 

ul. Fredry 5 
tel.: (017) 8669-462 

filia-2@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-12.00 
Gdy z Krecikiem się bawimy, to się zimy nie boimy – głośne 
czytanie, zabawy integracyjne, ruchowe, zajęcia plastyczne. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 
tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Śnieżne wariacje – zimowe zagadki, tworzenie wierszyków, 
śnieżne zabawy. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Strój nie z tej ziemi. Część 2. Zimowy pokaz mody – 
dokończenie i prezentacja strojów. 

mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-20@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-1@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-2@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-3@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 
Dzień gier planszowych w bibliotece – gry integrujące dzieci 
i młodzież. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 
Gry i zabawy z Królową Śniegu i nie tyko – zajęcia 
edukacyjne dla młodszych czytelników biblioteki.  

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473 
filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 
My się zimy nie boimy – zajęcia literackie i plastyczne – 
czytanie wierszy o tematyce zimowej, wykonywanie 
zimowego plakatu. 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 
tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.30 Upominki dla babci i dziadka – zajęcia plastyczne. 

Punkt biblioteczny 

Filii nr 9 

ul. Dąbrowskiego 79a 
tel.: (017) 8669-496 

kmaczuga@wimbp.rzeszow.pl 

9.30 
Bezpieczne ferie – spotkanie z Aleksandrą Bocheńską- 
-Baran z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Rzeszowie dla dzieci w wieku 4-6 lat. 

Filia nr 10 

ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Piękna zakładka dla Babci i Dziadka – zajęcia plastyczno- 
-techniczne z okazji Dnia Babci i Dziadka.  

Filia nr 11 

ul. Dębicka 170 
tel.: (017) 8669-479 

filia-11@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 
Wykonaj laurkę dla Babci i Dziadka – zajęcia plastyczne dla 
dzieci. 

Filia nr 16 

ul. Gromskiego 10/c 
tel.: (017) 8669-483 

filia-16@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.00 
CD akcja, czyli płytowa reaktywacja – zajęcia, na których 
uczestnicy dadzą płytom kompaktowym drugie życie. 

Filia nr 17 

ul. Paderewskiego 154 
tel.: (017) 8669-484 

filia-17@wimbp.rzeszow.pl 

8.30-9.45 
Poranek z Kubusiem Puchatkiem – głośne czytanie dla dzieci 
z Parafialnego Niepublicznego Przedszkola św. Rocha 
w Rzeszowie. 

Filia nr 20 

ul. Solarza 9a 
tel.: (017) 8669-486 

filia-20@wimbp.rzeszow.pl 

9.30-10.30 
W Krainie Lodu – spotkanie z bohaterami znanej bajki. 
Zabawy z Anną, Elsą i Olafem. 

 
 
 
 
 

mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-8@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-9@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-11@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-17@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-20@wimbp.rzeszow.pl
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20 stycznia 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 

Godzinami o książkach – spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla młodzieży – rozmowa na temat książki Sophie 
Hannah Zamknięta trumna. Projekt pod patronatem 
Instytutu Książki. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Tworzymy bajkową grę planszową – kreatywne zabawy 
literackie, projektowanie gry. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 
Prezenty sercem wykonane – zajęcia plastyczne, wykonanie 
niepowtarzalnych upominków z okazji Dnia Babci. 

Punkt biblioteczny 

Filii nr 9 

ul. Dąbrowskiego 79a 
tel.: (017) 8669-496 

kmaczuga@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.00 
Ilustrujemy bajki świata różnymi technikami plastycznymi – 
zajęcia plastyczne dla dzieci. 

Filia nr 12 
ul. Beskidzka 5 
tel.: (017) 8669-480 
filia-12@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-12.00 Zimowe obrazki – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

Filia nr 20 

ul. Solarza 9a 
tel.: (017) 8669-486 

filia-20@wimbp.rzeszow.pl 

9.30-10.30 
Zimowe opowieści rzeszowskiego kupca – wędrówki po 
Rzeszowie z Niemapą. 

 
 
 

23 stycznia 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 

Śladami literackich bohaterów – Franklin detektywem – 
warsztaty detektywistyczne, pełna niespodzianek wyprawa 
do krainy tajemnic i niezwykłych przygód, zadania 
sprawnościowe i logiczne, zagadki, zabawy z elementami 
współzawodnictwa. 

Filia nr 17 

ul. Paderewskiego 154 
tel.: (017) 8669-484 

filia-17@wimbp.rzeszow.pl 

9.15-10.00 
Cudze chwalicie, swego nie znacie – zajęcia z Niemapą dla 
uczestników półkolonii zimowej w RDK Słocina. 

 
 
 
 
 

mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-12@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-20@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-17@wimbp.rzeszow.pl
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24 stycznia 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Malowane flakoniki – warsztaty recyklingowe – tworzenie 
flakoników ze słoików techniką Decoupage. 

Filia nr 1 

ul. Bohaterów 5 
tel.: (017) 8669-459 

filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 Drzewko złotych myśli – zajęcia literacko-plastyczne. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 
tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Rysujemy, malujemy, lepimy – warsztaty plastyczne. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Wielki turniej z nagrodami – testowanie w grupach gier 
zaprojektowanych podczas zajęć Tworzymy bajkową grę 
planszową. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 
Wesołe zabawy z książką – zajęcia animacyjno-czytelnicze, 
gra dydaktyczna, książkowe bingo, głośne czytanie 
ulubionych fragmentów baśni, zabawy z książką. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 
Niebieski świat – zajęcia plastyczne z Dorotą Noworól  
z Gimnazjum w Hyżnem. 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 
tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.30 Karnawałowe maski – zajęcia plastyczne. 

Punkt biblioteczny 

Filii nr 9 

ul. Dąbrowskiego 79a 
tel.: (017) 8669-496 

kmaczuga@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.00 
Zapraszamy do stolika – gry planszowe dla dzieci 
i młodzieży w wieku od 9-15 lat. 

Filia nr 10 

ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Główkę ćwiczymy rebusów się nie boimy – łamigłówki 
i szarady. 

Filia nr 16 

ul. Gromskiego 10/c 
tel.: (017) 8669-483 

filia-16@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.00 

Bibliokarnawał – zajęcia edukacyjne i plastyczne, na których 
dzieci dowiedzą się jak w karnawale bawią się mieszkańcy 
innych krajów i wykonają maski inspirowane postaciami  
z bajek. 

 
 
 
 
 

mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-1@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-3@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-9@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
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25 stycznia 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Morskie opowieści – warsztaty recyklingowe – tworzenie ryb 
ze zużytych płyt CD. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Będę kosmonautą – przegląd literatury tematycznej, zabawy 
edukacyjne i plastyczne. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 
Cudaki w bibliotece – zajęcia plastyczne, indywidualne 
kreacje „cudaków”. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 
Lubię angielski – I like English – zabawy językowe 
z Dominiką Szetelą-Blajer – lektorem języka angielskiego. 

Filia nr 10 

ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Wszystkich w ferie zaskoczymy i chustą KLANZY się 

pobawimy – zajęcia animacyjne. 

 
 

26 stycznia 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Walentynkowe dekoracje – zajęcia warsztatowe – 
projektowanie i tworzenie dekoracji na Walentynki. 

Filia nr 1 

ul. Bohaterów 5 
tel.: (017) 8669-459 

filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 

Zimowe podróże po literaturze – zagadki, quizy, konkursy 
literackie w oparciu o tekst książek: Miś Uszatek, Dzieci 
z ulicy Awanturników, Zima w Klinice Małych Zwierząt oraz 
Serce na sznurku. 

Filia nr 2 

ul. Fredry 5 
tel.: (017) 8669-462 

filia-2@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-12.00 
Cztery pory roku z Reksiem – zima też swój urok ma, czyli 
różne sposoby na zimowe chłody – zabawy i zajęcia 
plastyczno-literackie. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 
tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 

Karnawałowe gry i zabawy przy muzyce – prezentacja przy 
muzyce strojów karnawałowych we własnych układach 
choreograficznych, zabawa z balonami oraz losowanie 
drobnych nagród dla uczestników zajęć. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Kosmiczne wędrówki z książką – tworzenie makiety nieba –
gwiazd, planet i innych elementów kosmosu. 

mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-1@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-2@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-3@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 
Z Czerwonym Kapturkiem w Świat Baśni – zajęcia  
animacyjno-czytelnicze inspirowane baśnią o Czerwonym 
Kapturku, konkurs plastyczny. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 
tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 
Barwy Zimy – zajęcia plastyczne z Justyną Kurowską-Widak 
z Zespołu Szkół w Zaczerniu. 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473 
filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 
W karnawale czas na bale – zajęcia plastyczne, 
projektowanie i wykonanie masek karnawałowych. 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 
tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.30 Plastyczne rozmaitości – zajęcia plastyczne. 

Punkt biblioteczny 

Filii nr 9 

ul. Dąbrowskiego 79a 
tel.: (017) 8669-496 

kmaczuga@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.00 
A u nas Karnawał! – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku  
5-12 lat, wykonanie masek na bal. 

Filia nr 10 

ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Piękna pani Zima – zajęcia czytelniczo-manualne, wykonanie 
pejzaży do „zimowych” wierszy, zakończenie ferii. 

Filia nr 11 

ul. Dębicka 170 
tel.: (017) 8669-479 

filia-11@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Nasza kochana zima – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

Filia nr 15 

ul. Lwowska 60 
tel.: (017) 8669-481 

filia-15@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Zimowe zabawy na śniegu – konkurs rysunkowy. 

Filia nr 16 

ul. Gromskiego 10/c 
tel.: (017) 8669-483 

filia-16@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.00 
Władcy czasu, czyli kalendarz ścienny na 2017 rok – zajęcia 
plastyczne. 

 
 
 
 

27 stycznia 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży  
ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 
oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 
Książkołaki – spotkanie DKK dla dzieci, rozmowa na temat 
książki Barbary Stenki Masło przygodowe – projekt pod 
patronatem Instytutu Książki.  

mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-7@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-8@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-9@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-11@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-10@wimbp.rzeszow.pl
mailto:oddzial@wimbp.rzeszow.pl
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Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 
tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Sposób na nudę – gry i zabawy logiczne z wykorzystaniem 
Wielkiej Księgi Gier. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 
tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.30 
Szaleństwo na całego – zajęcia animacyjno-czytelnicze, 
zabawy muzyczno-ruchowe, słodki poczęstunek, wręczenie 
symbolicznych nagród za aktywny udział w zajęciach. 

Filia nr 12 
ul. Beskidzka 5 
tel.: (017) 8669-480 
filia-12@wimbp.rzeszow.pl 

9.30-10.30 
Baśniowy piątek – głośne czytanie bajek i baśni dla 
najmłodszych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:filia-4@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-6@wimbp.rzeszow.pl
mailto:filia-12@wimbp.rzeszow.pl

