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

(13 - 25 stycznia 2020 r.) 
 

 

13 – 25 stycznia 2020 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 

Konkurs – Najaktywniejszy czytelnik zimy dla dzieci i młodzieży 
w wieku 7-15 lat (2.01-20.03). 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

w godzinach 
otwarcia 
biblioteki  

Konkurs – Czytelnik Stycznia dla dzieci w wieku 6-12 lat (14-
23.01, zapisy 2-10.01, rozstrzygnięcie  24.01, o godz. 13.00).  

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 

tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

w godzinach 
otwarcia 
biblioteki 

Gry planszowe, puzzle, kolorowanki, kredki.  

 
 
 

13 stycznia (poniedziałek) 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 

tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

11.00 – 12.00 Przygoda z dinozaurami – zajęcia multimedialne. 

Filia nr 12 
ul. Beskidzka 5 

tel.: (017) 8669-480 
filia-12@wimbp.rzeszow.pl 

10.00 – 11.30 Zimowy krajobraz w słoiku –  zajęcia plastyczne. 

Filia nr 17 

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

filia-17@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Spotkanie z regionalną poetką, warsztaty tworzenia zakładek do 
książek. 

 
 
 

14 stycznia (wtorek) 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży 

ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 

oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Bąbelkowe warsztaty – warsztaty plastyczne – malowanie 
obrazów farbami na folii bąbelkowej. 
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Filia nr 2 

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

filia-2@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.30 
Bałwanki - przylepianki  – zajęcia literacko-plastyczne, głośne 
czytanie, tworzenie bałwanka z papieru, filcu oraz kolorowych 
ozdób.  

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 

tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Świetlne witraże – zajęcia plastyczne, projektowanie i tworzenie 
witraży z wykorzystaniem różnych przyborów i materiałów.  

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 Zimowe Drzewko marzeń – zabawy animacyjno-czytelnicze. 

Filia nr 5 
ul. Budziwojska 194 

tel.: (017) 8669-467 
filia-5@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-14.00 
Lotta i wirujący pejzaż – warsztaty literacko-plastyczne połączone 
z głośnym czytaniem, w cyklu W świecie książek Astrid Lindgren. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 

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

9.00-10.30 Tajemnice lodowych krain – zajęcia podróżniczo-edukacyjne. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 
Hu, hu, ha nasza zima zła – zajęcia plastyczne, tworzenie 
zimowych witraży. 

Punkt biblioteczny 

Filii nr 9 

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

punkt-filia-

9@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 Spotkanie z bajką – głośne czytanie, tworzenie ilustracji do tekstu. 

Filia nr 10 

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

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Każdy poznaje zimowe zwyczaje – zagadki, quizy, konkurs 
plastyczny na najładniejszego bałwana. 

Filia nr 13 
ul. Iwonicka 38 
tel.: (017) 8669-452 

filia-13@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Wyczaruj palcami – gwiazdki i bałwanki – zajęcia plastyczne. 

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 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie. 

Filia nr 20 

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

filia-20@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Nieśmiałkowe opowieści: porozmawiajmy o emocjach. 
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15 stycznia (środa) 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży 

ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 

oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Sowy DIY – warsztaty typu „zrób to sam” – tworzenie 
przyborników na długopisy z puszek konserwowych, słoików, rolek 
papierowych. 

Filia nr 1 

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

filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30- 11.30 
Bałwanki - kreatywne patyczki – zajęcia literacko-plastyczne, 
głośne czytanie, rebusy, wykonywanie rodziny bałwanków 
z patyczków, guzików, kawałków filcu. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 

tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Zimowe zabawy – zimowe zabawy i zagadki, tworzenie 
wierszyków. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 W zimowej scenerii – zabawy plastyczne na folii. 

Filia nr 5 
ul. Budziwojska 194 

tel.: (017) 8669-467 
filia-5@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-14.00 
Chlapane fajerwerki Emila – warsztaty literacko-plastyczne 
połączone z głośnym czytaniem, w cyklu W świecie książek Astrid 
Lindgren. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 

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

9.00-10.30 Kosmiczna podróż Potworaka –  zajęcia literacko-plastyczne. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 Zimowy zawrót głowy – gry i zabawy edukacyjne. 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473 

filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Feryjne wymyślanki, czyli papierowe cuda – zajęcia plastyczne. 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 

tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

11.00 – 12.00 
Hu, hu, ha, nasza zima zła – głośne czytanie zimowych bajek 
połączone z tworzeniem mroźnego krajobrazu. 

Filia nr 10 

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

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
W ferie nigdy się nie nudzimy, bo chustą Klanzy się bawimy – 
spotkanie animacyjne. 

Filia nr 13 
ul. Iwonicka 38 
tel.: (017) 8669-452 

filia-13@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Fantastyczne małe (prze)stwory w książce i w realu – zajęcia 
literacko- plastyczne. 
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Filia nr 16 

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

filia-16@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.45 Ale KOSMOS! –  zajęcia plastyczne "nie z tej ziemi". 

Filia nr 18 
ul. Ćwiklińskiej 2 
tel.: (017) 8669-485 

filia-18@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-13.00 Kolorowa zakładka do książki – zajęcia plastyczne. 

 
 
 

16 stycznia (czwartek) 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży 

ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 

oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Wilczy świat –  zajęcia warsztatowe w oparciu o książkę O wilku, 
który się zgubił Rachel Bright, poznanie wilczych zwyczajów, 
rysowanie.  

Filia nr 1 

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

filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30- 11.30 
Zima w kubeczku – zajęcia literacko-plastyczne, głośne czytanie, 
zagadki, zamykanie drzewek w przeźroczystych kubeczkach.  

Filia nr 2 

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

filia-2@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.30 

Kraina śniegu, miejscem wesołych zabaw – zajęcia animacyjno-

czytelnicze na podstawie baśni H. Ch. Andersena, głośne czytanie, 

zabawy.  

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 

tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Rysujemy, malujemy, lepimy zimową przygodę różnymi 
technikami.  

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 Balonowe bałwanki – zabawy manualne i plastyczne. 

Filia nr 5 
ul. Budziwojska 194 

tel.: (017) 8669-467 
filia-5@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-14.00 
Pippi i scena w dżungli – warsztaty literacko-plastyczne połączone 
z głośnym czytaniem, w cyklu W świecie książek Astrid Lindgren. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 

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

9.00-10.00 
Sposób na skrzata – warsztaty literacko-plastyczne na podstawie 
książki Skrzat nie śpi Astrid Lindgren. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 Śnieżynkowe nastroje – zajęcia plastyczne. 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473 

filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 
Pojedynki z nudą, czyli zimą wkoło jest wesoło – gry i zabawy  
ruchowe. 
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Punkt biblioteczny 

Filii nr 9 

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

punkt-filia-

9@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 
Detektywi na tropie – twórcze zajęcia dla dzieci  
z wątkiem kryminalnym w tle. 
 

Filia nr 10 

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

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Detektywi w Bibliotece - odkryj tajemnice Biblioteki – zajęcia 
literacko-animacyjne, konkurs na bibliotecznego mola 
książkowego.  

Filia nr 11 

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

filia-11@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.00 Biała, mroźna, nasza zima – zajęcia plastyczne. 

Filia nr 13 
ul. Iwonicka 38 
tel.: (017) 8669-452 

filia-13@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Feralne biuro śledcze na tropie literackiej afery – zajęcia literackie. 

Filia nr 18 
ul. Ćwiklińskiej 2 
tel.: (017) 8669-485 

filia-18@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.00 Zimowe konkurencje sportowe – zajęcia plastyczne. 

Filia nr 20 

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

filia-20@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Bałwanki – na zimno czy na ciepło? – warsztaty plastyczne. 

 
 
 

17 stycznia (piątek) 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Bajkowe puzzle i planszówki – zabawy na czas, mini-konkursy, 
zabawy stolikowe. 

Filia nr 5 
ul. Budziwojska 194 

tel.: (017) 8669-467 
filia-5@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-14.00 
Zimowe drzewa przyjaciół z Bullerbyn – warsztaty literacko-
plastyczne połączone z głośnym czytaniem, w cyklu W świecie 
książek Astrid Lindgren. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 

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

9.00-10.00 

Zwierzęta z plasteliny lepimy - świetnie się w bibliotece bawimy –
zajęcia literacko-plastyczne, głośne czytanie wierszy Jana 
Brzechwy, Wandy Chotomskiej, lepienie zwierząt z plasteliny, 
rozwiązywanie zagadek i rebusów. 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 

tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

11.00 – 12.00 Dzień Kubusia Puchatka – zajęcia literacko-plastyczne. 
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Punkt biblioteczny 

Filii nr 9 

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

punkt-filia-

9@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 Zimowe łamigłówki, rebusy i krzyżówki. 

Filia nr 13 
ul. Iwonicka 38 
tel.: (017) 8669-452 

filia-13@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 Szyfry, krzyżówki i inne łamigłówki – gry i zabawy. 

Filia nr 16 

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

filia-16@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.45 Paszczaki – zgadnij kotku, co jest w środku. 

 
 
 

20 stycznia (poniedziałek) 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 

tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

11.00 – 12.00 
Zimowe łamanie głowy – quizy, kalambury, zgaduj-zgadule 
w oparciu o motywy baśniowe. 

Filia nr 12 
ul. Beskidzka 5 

tel.: (017) 8669-480 
filia-12@wimbp.rzeszow.pl 

10.00 – 11.30 
Świetlane witraże – projektowanie i wykonanie najpiękniejszych 
płatków śniegu –  zajęcia plastyczne. 

Filia nr 17 

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

filia-17@wimbp.rzeszow.pl 

11.00 – 12.00 Sztuka szybkiego czytania – warsztaty. 

 
 
 

21 stycznia (wtorek) 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży 

ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 

oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Mała anatomia z profesorem Astrokotem  –  zajęcia warsztatowe 
na podstawie książki Dominica Wallimana, Bena Newmana Odyseja 
po ludzkim ciele z profesorem Astrokotem.  

Filia nr 2 

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

filia-2@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.30 
Między nami pingwinami  – głośne czytanie, zabawy, zajęcia 
sprawnościowe. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 

tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Wesoła biblioteka – gry i zabawy na wesoło: kalambury, puzzle, gry 
planszowe, quizy i łamigłówki. 
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Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Zasłuchani w książce – projektuję okładkę audiobooka: zajęcia 
literackie i plastyczne 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 

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

9.00-10.00 
Laurka dla Babci i Dziadka – tworzenie kartek dla najbliższych. 
Zapraszamy Babcie i Dziadków do wspólnych zabaw plastycznych.  

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 Zimowo i wesoło – warsztaty plastyczne. 

Punkt biblioteczny 

Filii nr 9 

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

punkt-filia-

9@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 Laurka dla Babci i Dziadka – warsztaty plastyczne. 

Filia nr 10 

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

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
By czytać się chciało, zrób zakładkę wspaniałą – zajęcia 
plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają zakładki do 
książek. 

Filia nr 11 

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

filia-11@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.00 Zrób laurkę dla babci i dziadka – zajęcia plastyczne. 

Filia nr 20 

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

filia-20@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 
Czy czujesz się niebiesko? – z czym kojarzy nam się kolor 
niebieski? 

 
 
 

22 stycznia (środa) 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży 

ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 

oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Lama Poszukiwana – zajęcia warsztatowe, trening 
spostrzegawczości i kreatywności z książką  Gdzie jest Lama?, 
tworzenie lam z papierowych talerzyków. 

Filia nr 1 

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

filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30- 11.30 

Zimowe krajobrazy – zajęcia literacko – plastyczne, głośne 
czytanie, kalambury, przygotowanie zimowych krajobrazów 
z wykorzystaniem folii bąbelkowej, patyczków higienicznych 
i gazet. 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 

tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Bal karnawałowy tuż tuż…. – przygotowanie masek 
karnawałowych i dekoracji sali balowej. 
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Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 Zaprojektuj sobie herb – zabawy edukacyjne i plastyczne. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 

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

9.00-10.30 

Smerfna gra planszowa – zajęcia animacyjno - czytelnicze na 
podstawie przygód Smerfów, czytanie fragmentów książki 
o niebieskich mieszkańcach lasu, rozwiązywanie zagadek, 
układanie puzzli oraz wykonywanie zadań. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 Witaj Bałwanku – warsztaty plastyczne. 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473 

filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 Gra cieni – zajęcia pełne niespodzianek. 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 

tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

11.00 – 12.00 Laurka dla babci i dziadka – zajęcia plastyczne. 

Filia nr 10 

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

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
To i owo na sportowo - przyjdź nie zwlekaj, szalony bieg przez 
śnieg na Ciebie czeka – zabawy z Bałwankiem Heniem. 

Filia nr 15 

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

filia-15@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Krajobraz zimowy – zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci 
z Ośrodka Rehabilitacji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 
im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie. 

Filia nr 16 

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

filia-16@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.45 Kropka w kropkę – zajęcia plastyczne w punkt. 

 
 
 

23 stycznia (czwartek) 
 

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 pejzaż – warsztaty plastyczne – tworzenie zimowego 
pejzażu z nietypowych materiałów. 

Filia nr 1 

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

filia-1@wimbp.rzeszow.pl 

10.30- 11.30 
Poznajemy Antarktydę – zajęcia literacko-plastyczne: ciekawostki 
o Antarktydzie, quiz, tworzenie figurek pingwinków z wytłoczek do 
jajek. 

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 strojów 
karnawałowych we własnych układach choreograficznych, zabawa 
z balonami, wybór króla i królowej balu oraz upominki dla 
uczestników zajęć. 
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Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 Portret kolegi – zabawy kreatywne z wykorzystaniem folii. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 

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

9.00-10.30 

Muzeum literatury – zajęcia animacyjno-czytelnicze, sztuka 
tworzenia opowiadania na podstawie zgromadzonych rekwizytów 
związanych z książką. Prowadzenie: Maria Gulak, znakomita 
animatorka kultury. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.30 
Odkrywajmy Europę – spotkanie edukacyjne z liderem Zespołu 
Zarządzającego Punktu Informacji Europejskiej - Europe Direct 
Rzeszów. 

Filia nr 8 
ul. Okulickiego 3 
tel.: (017) 8669-473 

filia-8@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 
Wierszyki łamiące języki – zajęcia czytelnicze na podstawie książki 
Z Muchą na luzie ćwiczymy buzie Marty Galewskiej-Kustry. 

Punkt biblioteczny 

Filii nr 9 

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

punkt-filia-

9@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 Zimowe wycinanki i origami – warsztaty plastyczne. 

Filia nr 10 

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

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Słodkie pudełeczko – zajęcia plastyczne, tworzenie i dekorowane 
kartonowych pudełek. 

Filia nr 20 

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

filia-20@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 
Co my właściwie wiemy o pingwinkach? – świętujemy Dzień 
Pingwinów. 

 
 
 

24 stycznia (piątek) 
 

Biblioteka Godziny Zajęcia 

Filia nr 2 

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

filia-2@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.30 
Tajemnica śnieżnej gwiazdki  – zajęcia plastyczne, zimowe pejzaże 
tworzone białą farbą na czarnym papierze. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.30 
Zimowo-komiksowo – tworzenie komiksu: od scenariusza do szaty 
graficznej. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 

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

9.00-10.00 Miłe wspomnienie z ferii – podsumowanie akcji Ferie z książką. 
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Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 

tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

11.00 – 12.00 Maskarada – tworzenie masek na bal karnawałowy. 

Punkt biblioteczny 

Filii nr 9 

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

punkt-filia-
9@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 
Zabawne zwierzątka – wykonywanie zwierząt z plasteliny i nie 
tylko. 

Filia nr 16 

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

filia-16@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-11.45 Balonowy zgniotek – osobisty odstresowywacz. 
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