Kwiecień 2018
Zajęcia edukacyjne

Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3
12.04.18
 15.30 – Spotkanie Kółka Plastycznego „Mały Artysta” - warsztaty
plastyczne.
24.04.18
 14.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11
16.04.18
 15.30 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
23.04.18
 15.30 – Dzień Ziemi – zajęcia plastyczne.
Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33
04.04.18
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
05.04.18
 11.00 – Jak smakuje marchewkowe ciasto… dowiesz się, kiedy
odnajdziesz zajączka – głośne czytanie książki P. Wechterowicza pt.
„Czy ktoś widział zajączka”?
 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.
06.04.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
07.04.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.

09.04.18
 16.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
10.04.18
 11.00 – I dla uszu, i dla rączek: spotkaj się z wierszami Agnieszki
Frączek – zajęcia literackie na podstawie książki A. Frączek pt.
„Ślimak na urodzinach”.
11.04.18
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
12.04.18
 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.
13.04.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
14.04.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
16.04.18
 16.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
17.04.18
 11.00 – Brzechwa w bibliotece, czyli Brzecholudki wypędzają
smutki. Skąd się wzięły w Skierniewicach groszki na spódnicach –
zajęcia z twórczego myślenia na podstawie wiersza J. Brzechwy pt.
„Dwie krawcowe”.
18.04.18
 11.00 – Warto wstać, kiedy noc nie daje spać. Opowieść o tym jak
odgłosy nocy układają się do snu – głośne czytanie książki K.
Crowther pt. „Szur szur ćwir plum”.
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
19.04.18

 11.00 – Poznajemy świat małych myszek: jestem myszka Roksana
zawsze zaaferowana – głośne czytanie książki O. Bailloeul pt.
„Roksana zabiegana”.
 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.
20.04.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
21.04.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
23.04.18
 16.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
24.04.18
 11.00 – Złotopiórka w chmury dała nurka. Babka płacze, kura
gdacze… wszystko z góry dziś zobaczę – głośne czytanie książki J.
Tuwima pt. „W aeroplanie”.
25.04.18
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
26.04.18
 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.
27.04.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
28.04.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.

30.04.18
 16.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Czerkaska 11
16.04.18
 15.30 – Prezydenci Polski – zajęcia edukacyjne dla najmłodszych.
23.04.18
 15.30 – Turniej wiedzy o książce i bibliotece – konkurs z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
26.04.18
 17.00 – Legalne źródła kultury – zajęcia edukacyjne dla dorosłych z
okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.
30.04.18
 15.30 – Najlepszy przyjaciel – głośne czytanie książki połączone z
konkursem plastycznym.
Filia nr 5 dla dorosłych ul. Pomorska 80 – 86
03.04.18
 10.15 – Kraina mrozu i śniegu – zajęcia literackie i edukacyjne dla
dzieci o wyprawie na biegun południowy.
05.04.18
 16.00 – Czwarty do brydża – nauka i rozgrywki brydżowe dla
dorosłych.
10.04.18
 10.15 – Pierwsi na księżycu – zajęcia literackie i edukacyjne dla
dzieci o pierwszych podróżach na księżyc.
Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a
12.04.18
 16.00 – Tajemnice polarnych zwierząt – zajęcia na podstawie
książki pt. „Nela i polarne zwierzęta”.
26.04.18
 16.00 – Wiosenne opowieści – głośne czytanie w bibliotece.

Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Noakowskiego 4
05.04.18
 10.15 – Mali Badacze: eksperymenty i doświadczenia z wodą –
zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z okazji Dnia Ziemi.
10.04.18
 10.15 – Poranek z bajką – głośne czytanie książki pt. „Elmer i
tęcza”.
12.04.18
 10.15 – Gdzie się ukryło szczęście? – zajęcia edukacyjne w oparciu
o książkę T. Hallinga pt. „Co za szczęście, co za pech”.
Filia nr 11 dla dorosłych ul. Czołgistów 5
03.04.18
 14.30 – Zajęcia plastyczne dla dzieci z okazji Międzynarodowego
Dnia Ptaków.
04.04.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
09.04.18
 16.00 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
10.04.18
 14.30 – Zajęcia z origami.
11.04.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
12.04.18
 15.30 – Wyprawa w Kosmos – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
16.04.18
 16.00 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
17.04.18
 14.30 – Zajęcia z origami.

18.04.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
23.04.18
 16.00 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
24.04.18
 14.30 – Zajęcia z origami.
25.04.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
26.04.18
 15.30 – Warsztaty dziennikarskie – tworzymy gazetkę biblioteczną.
30.04.18
 16.00 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
Filia nr 12 dla dorosłych ul. Ujejskiego 58
03.04.18
 11.30 – Głośne czytanie fragmentów książki pt. „Franklin boi się
burzy” – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.
05.04.18
 11.30 – Głośne czytanie fragmentów książki pt. „Franklin boi się
burzy” – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków
09.04.18
 11.30 – Głośne czytanie fragmentów książki pt. „Franklin boi się
burzy” – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.
10.04.18
 11.30 – Japońska sztuka opowiadania
wykorzystaniem Teatru Kamishibai.

historii

–

zajęcia

17.04.18
 12.00 – Warsztaty decoupage dla dorosłych.
25.04.18
 12.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

z

30.04.18
 17.00 – Piękna nasza Bydgoszcz: poznajemy ciekawe zakątki
miasta – spotkanie dla seniorów.
Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Gawędy 1
03.04.18
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
05.04.18
 10.00 – Zajęcia edukacyjne z okazji Międzynarodowego Dnia
Książki dla Dzieci.
10.04.18
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
13.04.18
 17.00 – Warsztaty decoupage dla dorosłych.
17.04.18
 10.00 – Zielona planeta a zagrożenia współczesnego świata –
zajęcia edukacyjne.
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
19.04.18
 17.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
24.04.18
 11.00 – Bajeczki z półeczki – spotkanie z cyklu „Rosnę z książką”.
27.04.18
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49
09.04.18
 15.30 – Rzemiosło ludowe – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci i
młodzieży.
12.04.18
 11.00 – Bajka pachnąca czekoladą – zajęcia literackie w Światowy
Dzień Czekolady.

16.04.18
 15.30 – Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi – zajęcia literackoplastyczne.
17.04.18
 11.00 – Proszę słonia – zajęcia edukacyjne z okazji Dnia Ochrony
Słoni.
20.04.18
 16.00 – Cykl fotografii „Wspomnienia: Moje Wnuki, Moja Miłość” –
wystawa fotografii Haliny Matyki.
23.04.18
 15.30 – W warsztacie średniowiecznego skryba – zajęcia literackoplastyczne.
Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Brzęczkowskiego 2
05.04.18
 17.00 - Spotkanie z historią i zabytkami Bydgoszczy – wykład
Krzysztofa Bartowskiego.
07.04.18
 10.00 – Kółko szachowe – zajęcia edukacyjne.
10.04.18
 14.00 – Dzień leśnika – zajęcia edukacyjne.
12.04.18
 14.00 – Fascynująca historia Marii Skłodowskiej-Curie – zajęcia
edukacyjne.
13.04.18
 17.00 – Spotkanie autorskie z Markiem Pindralem, autorem książki
pt. „Indie czyli świat”.
20.04.18
 16.30 – Rodzinne rozgrywki gier planszowych – zajęcia edukacyjne.
24.04.18
 14.00 – Wiosenne wiersze i wierszyki.
26.04.18

14.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Broniewskiego 1
05.04.18
 11.00 – Kraina Baśni – zajęcia
Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci.

edukacyjne

z

okazji

10.04.18
 11.30 – Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki.
 16.30 – Ptaszki w gnieździe – zajęcia plastyczne dla dzieci.
24.04.18
 11.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
 16.30 – Uśmiech dla żabki – zajęcia plastyczne dla dzieci.
Filia nr 21 dla dorosłych ul. M. Skłodowskiej – Curie 33a
25.04.18
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. M.
Konopnickiej 28
05.04.18
 10.00 – Książka mojego pomysłu – zajęcia plastyczne dla dzieci.
10.04.18
 9.30 – English is from England – warsztaty języka angielskiego dla
przedszkolaków.
12.04.18
 10.00 – Na ratunek ziemi – zajęcia plastyczne.
24.04.18
 9.30 – English is from England – warsztaty języka angielskiego dla
przedszkolaków.
25.04.18
 13.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klub Książki dla dorosłych.
Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Pielęgniarska 17

23.04.18
 10.15 – Ram pam, pan, szukam wiosny tu i tam – czytamy bajeczki
o wiośnie.
26.04.18
 10.15 – Magia wiosny – głośne czytanie wierszyków i opowiadań o
wiośnie połączone z zajęciami plastycznymi.
Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6
06.04.18
 15.30 – Głośne czytanie opowiadania pt. „O kurczaczku i gęsi
wyścigowej” połączone z zajęciami plastycznymi.
10.04.18
 15.30 – Tworzymy wiosenny bukiet kwiatów – zajęcia plastyczne.
13.04.18
 15.30 – Poznajemy motyle – zajęcia edukacyjne.
17.04.18
 15.30 – Historia filmu – zajęcia edukacyjne.
20.04.18
 15.30 – Gry i zabawy usprawniające aparat mowy.
24.04.18
 15.30 – Tworzymy
plastyczne.

wiosenne

kartki

upominkowe

–

zajęcia

27.04.18
 15.30 – Tworzymy wiosenne ozdoby na okno z kolorowego papieru i
krepy.
Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185
04.04.18
 16.30 – Księżniczka za ziarnku grochu – zajęcia teatralne.
10.04.18
 15.00 – Witaminy na talerzu – zajęcia edukacyjne.
18.04.18

 16.30 – Spotkanie Klubu Odkrywców.
24.04.18
 15.00 – Śmiechu warte – głośne czytanie książki A. Frączek
połączone z zajęciami plastycznymi.
Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99
13.04.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki R. Dahl’a pt. „Charlie i
fabryka czekolady”.
20.04.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki M. Szczygła pt. „Za
niebieskimi drzwiami”.
27.04.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki pt. „Nela Mała
Reporterka”.
Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13
25.04.18
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

