Sierpień 2018
Zajęcia edukacyjne

Biblioteka Główna ul. Stary Rynek 24
03.08.18
 15.30 - Gra miejska ph. „Śladami przemysłowej Bydgoszczy” zabawa rodzinna (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc).
07.08.18
 12.00 - Strych tajemnic - zabawa na strychu WiMBP w Bydgoszczy,
podczas której dzieci rozwiążą zagadki związane z przemysłową
historią Bydgoszczy (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc).
28.08.18
 12.00 - Impreza podsumowująca cykl zajęć odbywających się w
filiach sieci miejskiej ph. „Rok 2018 - Rokiem Bydgoskiego
Dziedzictwa Przemysłowego”.
Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33
29.08.18
 12.00 – Podróże po świecie z Nelą, małą reporterką: kierunek
Arktyka – zajęcia edukacyjne na podstawie książki pt. „Nela i
polarne zwierzęta”.
30.08.18
 12.00 – Podróże po świecie z Nelą, małą reporterką: już od rana
poznajemy świat hipopotama – zajęcia edukacyjne na podstawie
książki pt. „Nela na 3 kontynentach”.
Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Czerkaska 11
03.08.18
 11.00 – Zwierzęta afrykańskie – zajęcia edukacyjne i plastyczne.
07.08.18
 11.00 – Tam, gdzie szumi las… - zajęcia edukacyjne i plastyczne.
10.08.18
 11.00 – Głośne czytanie fragmentów książki pt. „Nela na tropie
przygód” połączone z konkursem plastycznym.

14.08.18
 11.00 – Poznajemy Gdańsk i jego zabytki – zajęcia edukacyjne i
plastyczne dla dzieci.
21.08.18
 11.00 – Turniej gier planszowych dla dzieci.
24.08.18
 11.00 – Grzyby jadalne i trujące – zajęcia edukacyjne i plastyczne
dla dzieci.
Filia nr 5 dla dorosłych ul. Pomorska 80 – 86
07.08.18
 11.00 – Rok Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego – budujemy
makietę przedstawiającą najciekawsze miejsca przemysłowe dawnej
Bydgoszczy.
Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a
16.08.18
 12.00 – Przemysłowa Bydgoszcz – tworzymy
wybranym bydgoskim obiekcie przemysłowym.

przewodnik

o

21.08.18
 12.00 – Pływanie z długoszparem – poznajemy zadziwiające
zwierzęta.
23.08.18
 12.00 – Poszukiwanie niedźwiedzia polarnego – zajęcia edukacyjne.
31.08.18
 19.00 – W jedną noc dookoła świata – noc w bibliotece.
Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Noakowskiego 4
07.08.18
 11.00 – Przemysłowa
multimedialna dla dzieci.
09.08.18

historia

Bydgoszczy

–

prezentacja

 11.00 – Szlakiem przemysłu kolejowego w Bydgoszczy: tworzenie
makiety dworca kolejowego w Bydgoszczy – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
14.08.18
 11.00 – Rowerowe marzenia: historia „Rometu” – prezentacja
multimedialna dla dzieci.
Filia nr 11 dla dorosłych ul. Czołgistów 5
02.08.18
 14.00 – Tworzymy grę planszową wzdłuż Szlaku TeH2O – zajęcia
plastyczne dla dzieci.
13.08.18
 15.00 – Otwarte warsztaty lego dla dzieci.
16.08.18
 11.00 – Wspólnie z Nelą poznajemy: tajemnice świata.
20.08.18
 15.00 – Otwarte warsztaty lego dla dzieci.
23.08.18
 11.00 – Wspólnie z Nelą poznajemy: smaki świata.
27.08.18
 15.00 – Otwarte warsztaty lego dla dzieci.
Filia nr 12 dla dorosłych ul. Ujejskiego 58
27.08.18
 11.30 – Nasza Bydgoszcz – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.
28.08.18
 11.30 – Rozgrywki gier planszowych – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków.
30.08.18
 11.30 – Głośne czytanie o podróżach Neli, małej reporterki.
31.08.18
 11.30 – Głośne czytanie o podróżach Neli małej reporterki.

Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Gawędy 1
23.08.18
 12.00 – Podróże po Kanale Bydgoskim i rzece Brdzie – gry
planszowe dla dzieci.
Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49
09.08.18
 12.00 – Przemysłowa historia Bydgoszczy dla dzieci.
23.08.18
 12.00 – Wyczarowane z kartonu – szlakiem TeH2O.
30.08.18
 12.00 – Co potrafi kropla wody – moje spojrzenie na szlak TeH2O.
Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Brzęczkowskiego 2
07.08.18
 11.00 – Co piszczy w trawie – zajęcia edukacyjne.
16.08.18
 11.00 – Nela na 3 kontynentach – zajęcia edukacyjne.
21.08.18
 11.00 – Na wyspie rajskich ptaków: przygoda z Nelą, małą
reporterką – zajęcia plastyczne.
30.08.18
 11.00 – Amulety szczęścia – zajęcia plastyczne.
Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Broniewskiego 1
02.08.18
 11.00 – Szlakiem TeH2O – gra planszowa dla dzieci.
07.08.18
 11.00 – Mapa podróży z Nelą – zajęcia edukacyjno-plastyczne.
09.08.18

 11.00 – Szlakiem TeH2O – gra planszowa dla dzieci.
28.08.18
 11.30 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. M.
Konopnickiej 28
08.08.18
 11.00 – Moje miasto w przyszłości – zajęcia plastyczne.
Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6
03.08.18
 15.30 – Dzień z łamigówkami.
07.08.18
 15.30 – Nela i tajemnice świata – zajęcia edukacyjno-plastyczne.
10.08.18
 15.30 – Nela na tropie przygód – zajęcia edukacyjno-plastyczne.
14.08.18
 15.30 – Tydzień z grami planszowymi.
17.08.18
 15.30 – Tydzień z grami planszowymi.
21.08.18
 15.30 – Tworzymy motyle – zajęcia plastyczne.
24.08.18
 15.30 – Pokaz krótkometrażowych animacji połączony z dyskusją.
28.08.18
 15.30 – Głośne czytanie opowiadania pt. „Królowa Dnia i Nocy”
połączone z zajęciami plastycznymi.
31.08.18
 15.30 – Papierowe pacynki – zajęcia plastyczne.
Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185
02.08.18

 14.00 – Z Nelą, małą reporterką na murze chińskim – zajęcia
edukacyjno-plastyczne.
20.08.18
 14.00 – Oczyszczania ścieków Kapuściska – zajęcia edukacyjne.
22.08.18
 14.00 – Oczyszczania ścieków Kapuściska – zajęcia edukacyjne.
Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99
02.08.18
 13.00 – Odrobina chłodu latem, czyli poszukiwania niedźwiedzia
polarnego.
07.08.18
 13.00 – Polowanie na plankton z rekinem olbrzymim.
09.08.18
 13.00 – Jak nakarmić gąsienicę – zajęcia na podstawie utworu E.
Carle pt. „Bardzo głodna gąsienica”.
21.08.18
 13.00 – W co bawią się dzieci w Afryce.
23.08.18
 13.00 – Dla ochłody wskocz do wody – poznajemy największych
mieszkańców oceanów.
31.08.18
 19.00 – W jedną noc dookoła świata – noc w bibliotece.

