Styczeń 2018
Zajęcia edukacyjne

Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3
11.01.18
 15.30 – Spotkanie Kółka Plastycznego „Mały Artysta” - warsztaty
plastyczne.
30.01.18
 14.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11
19.01.18
 15.30 – Życzenia dla babci i dziadka – zajęcia plastyczne.
26.01.18
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33
03.01.18
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
04.01.18
 14.30 – Nie wiesz… dowiesz się - zajęcia z biologii i chemii dla
uczniów.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu – głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
05.01.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
09.01.18
 11.00 – Co pingwiny w sobie mają, że wszyscy je kochają:
poznajemy pingwiny i zmieniamy nasze miny – głośne czytanie
książki A. Wiśniewskiej pt. „Pingwinek” oraz R. Witka pt. „Kto to?”.
10.01.18

 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
11.01.18
 11.00 – Spotkasz Kicię Kocię i już po kłopocie: razem z naszą
przyjaciółką odkrywamy uroki zimy – głośne czytanie książki A.
Głowińskiej pt. „Kicia Kocia zimą”.
 14.30 – Nie wiesz… dowiesz się - zajęcia z biologii i chemii dla
uczniów.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu – głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
12.01.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
13.01.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
16.01.18
 11.00 – Pranie to trudne zadanie: kiedy piorą Szopięta, każda buzi
jest uśmiechnięta – głośne czytanie książki E. Kozyry-Pawlak pt.
„Szopięta”.
17.01.18
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
18.01.18
 11.00 – Brzechwa w bibliotece, czyli Brzecholudki wypędzają
smutki: kto osoli porcję soli – zajęcia literackie na podstawie wiersza
J. Brzechwy pt. „Sól”.
 14.30 – Nie wiesz… dowiesz się - zajęcia z biologii i chemii dla
uczniów.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu – głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
19.01.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
20.01.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.

22.01.18
 11.15 – Nie bój się pomagać: warsztaty z udzielania pierwszej
pomocy – zajęcia edukacyjne.
23.01.18
 11.00 – Dramat na polanie, już nie stoi bałwan przy bałwanie:
zimowe kłótnie naszych śnieżnych przyjaciół – zajęcia z twórczego
myślenia na podstawie tekstu W. Chotomskiej pt. „Dziesięć
bałwanków”.
25.01.18
 11.00 – Dawno, dawno temu… mały odłamek lustra zmienił.
 14.30 – Nie wiesz… dowiesz się - zajęcia z biologii i chemii dla
uczniów.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu – głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
27.01.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Czerkaska 11
04.01.18
 10.00 – Cztery
przedszkolaków.
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12.01.18
 15.30 – Maskarady: wielkie bale w karnawale – zajęcia plastyczne
dla dzieci.
18.01.18
 10.00 – W kręgu baśni Ch. Perrault: Kogo połknął wilk? Gdzie zgubił
się pantofelek? Jak sprytny okazał się kot co chodził w butach? –
głośne czytanie.
Filia nr 5 dla dorosłych ul. Pomorska 80 – 86
09.01.18
 16.00 – Papierkowa robota – cykliczne zajęcia usprawniające
sprawność manualną dla starszych dzieci.
18.01.18

 16.00 – Czwarty do brydża – nauka i rozgrywki brydżowe dla
dorosłych.
Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a
17.01.18
 10.00 – Zimowe czytanie – spotkanie z wierszami i opowiadaniami
dla dzieci.
25.01.18
 16.00 – Karnawałowe szaleństwo: wykonujemy maski i kotyliony –
zajęcia plastyczne.
Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Noakowskiego 4
15.01.18
 15.30 – Poznajemy zabytki Krakowa – zajęcia edukacyjne.
22.01.18
 15.30 – Rok i bracia miesiące – głośne czytanie połączone z
konkursem plastycznym.
29.01.18
 15.30 – Pingwiny Antarktydy – zajęcia edukacyjne i plastyczne.
Filia nr 11 dla dorosłych ul. Czołgistów 5
02.01.18
 14.30 – Zajęcia z origami.
08.01.18
 16.30 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
11.01.18
 16.00 – Zabawa karnawałowa dla dzieci.
15.01.18
 16.30 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
16.01.18
 14.30 – Zajęcia z origami.

18.01.18
 15.30 – Zajęcia plastyczne podczas których dzieci własnoręcznie
wykonają upominki dla babci i dziadka.
22.01.18
 16.30 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
23.01.18
 14.30 – Zajęcia z origami.
29.01.18
 16.30 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
30.01.18
 14.30 – Zajęcia z origami.
Filia nr 12 dla dorosłych ul. Ujejskiego 58
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23.01.18
 11.30 – Wykonujemy maski karnawałowe – zajęcia plastyczne dla
przedszkolaków.
31.01.18
 12.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Gawędy 1
02.01.18
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
09.01.18
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
11.01.18
 10.00 – Krasnoludkowo, czyli niezwykła
Krasnoludków – zajęcia dla przedszkolaków.

podróż

do

Krainy

 17.00 - Rozgrywki gier planszowych – spotkanie dla dorosłych.
16.01.18
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
18.01.18
 10.00 – Karnawał trwa – zajęcia edukacyjne.
23.01.18
 10.00 – Smerfne historie – głośne czytanie dla najmłodszych.
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
25.01.18
 17.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
30.01.18
 11.00 – Wyprawa do Krainy Smerfów – spotkanie z cyklu „Rosnę z
książką”.
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49
08.01.18
 15.30 – Maski karnawałowe – warsztaty literacko-plastyczne dla
dzieci.
11.01.18
 11.00 – Karnawałowy zawrót głowy. Zabawa z książką – zajęcia
edukacyjne dla dzieci.

12.01.18
 18.00 – Wigilianki w bibliotece, czyli kolędy, pastorałki i piosenki
świąteczne. W świat kolęd wprowadzą znani bydgoscy artyści.
Impreza dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
15.01.18
 15.30 – Czy wy wiecie ile babć i dziadków jest na świecie? –
warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.
18.01.18
 11.00 – Najmilszy przyjaciel Kubuś Puchatek – zajęcia literackie dla
dzieci z okazji Dnia Kubusia Puchatka.
22.01.18
 15.30 – Ja i mój Puchatek - warsztaty literacko-plastyczne dla
dzieci.
25.01.18
 11.30 – Śmiech to zdrowie, czyli jak rozprawić się ze strachem –
zajęcia literackie dla dzieci.
29.01.18
 15.30 – Dla każdego coś miłego – warsztaty literacko-plastyczne
dla dzieci.
30.01.18
 11.00 - Przytulania nigdy za wiele – zajęcia literackie dla dzieci z
okazji Dnia Przytulania.
Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Brzęczkowskiego 2
04.01.18
 17.00 – Ikony i święci na obrazach – wystawa malarstwa Grażyny
Nieradko.
11.01.18
 17.00 - Spotkanie z historią i zabytkami Bydgoszczy – wykład
Krzysztofa Bartowskiego.
13.01.18
 10.00 – Kółko szachowe – zajęcia edukacyjne.
17.01.18

 9.30 – Zimowe czytanie na dywanie – zajęcia czytelnicze.
18.01.18
 14.00 – Od starożytności do współczesności: historia mody –
zajęcia edukacyjne.
 18.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
19.01.18
 14.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
 16.30 – Rodzinne rozgrywki gier planszowych - zajęcia edukacyjne.
26.01.18
 16.30 – Mamo, tato, zróbmy coś razem – zimowe przytulanki.
Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Broniewskiego 1
09.01.18
 11.30 – Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki.
16.01.18
 16.30 – Dla Ciebie Babciu, dla Ciebie Dziadku – warsztaty
plastyczne podczas których dzieci będą tworzyć obrazy z serduszek.
23.01.18
 11.30 – Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie – zajęcia
edukacyjne.
30.01.18
 11.30 - Spotkanie Dyskusyjnego Klub Książki dla dorosłych.
Filia nr 21 dla dorosłych ul. M. Skłodowskiej – Curie 33a
17.01.18
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
25.01.18
 14.00 – Rzeczywistość i fikcja w twórczości Marii Chilickiej: obrazy i
wiersze.
Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. M.
Konopnickiej 28
09.01.18

 10.00 – Czytanie na zawołanie – głośne czytanie książek o
Franklinie.
16.01.18
 10.00 – Z babcią i dziadkiem miło płynie czas: portret dziadków –
zajęcia plastyczne.
 13.00 – Spotkanie z zabytkami Bydgoszczy – spotkanie dla
młodzieży i dorosłych.
23.01.18
 10.00 – Mądra główka tworzy słówka – zimowe zagadki.
31.01.18
 13.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klub Książki dla dorosłych.
Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Pielęgniarska 17
16.01.18
 10.15 – W zimowym soplu – zajęcia plastyczne.
18.01.18
 10.15 – Sporty zimowe – zajęcia edukacyjne.
25.01.18
 16.00 – Konkurs trudnego czytania dla dorosłych.
Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6
05.01.18
 15.30 – Dzień z łamigłówkami.
09.01.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki K. Korewickiej pt.
„Pingwin Pik pełen fantazji leci poznać kraje Azji… i nie tylko”
połączone z zajęciami plastycznymi.
12.01.18
 15.30 – Wykonujemy agamograf – zajęcia plastyczne.
16.01.18
 15.30 – Kalambury.
19.01.18

 15.30 – Wykonujemy laurki na Dzień Babci i Dziadka – zajęcia
plastyczne.
23.01.18
 15.30 – Tydzień gier planszowych.
26.01.18
 15.30 – Tydzień gier planszowych.
30.01.18
 15.30 – Głośne czytanie książki pt. „Jednorożec, Zegarynek i …
Mona Lisa”. Połączone z zajęciami plastycznymi.
Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185
03.01.18
 16.00 – Głośne czytanie książki A. Bahdaja pt. „Podróż za jeden
uśmiech” połączone z zajęciami plastycznymi.
10.01.18
 16.00 – Lewis Carroll: pisarz i filozof – zajęcia edukacyjne
połączone z quizem.
17.01.18
 16.00 – Głośne czytanie książki I. Landau pt. „Rodzinny pstryk”
połączone z zajęciami plastycznymi.
24.01.18
 16.00 – Spotkanie Klubu Odkrywców.
Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99
12.01.18
 15.30 – Magiczne miasto – zajęcia plastyczne.
19.01.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki pt. „Nowe przygody
Kubusia Puchatka”.
26.01.18
 15.30 - Głośne czytanie fragmentów książki A. CholewińskiejSzkolik pt. „Deszczowy pacjent”.
Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13

24.01.18
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

