Grudzień 2018
Zajęcia edukacyjne

Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3
04.12.18
 15.00 – Święta zamknięte w słoiku: warsztaty z cyklu „Podziel się…
sercem” – wykonujemy upominki bożonarodzeniowe.
06.12.18
 10.00 – Niezwykły Święty Mikołaj – zajęcia literackie podczas
których dzieci wraz z Pettsonem i Findusem dowiedzą się czy Święty
Mikołaj istnieje naprawdę.
11.12.18
 10.00 – Helpik, dobry duch Twojego domu – warsztaty z cyklu
„Podziel się… sercem”.
13.12.18
 10.00 – Zajęcia literackie na temat siły marzeń na podstawie
książki F. Nilsson pt. „Prezent dla Cebulki”.
14.12.18
 14.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
18.12.18
 15.00 – Robimy choinkę z płatków kosmetycznych – warsztaty z
cyklu „Podziel się… sercem”.
Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11
03.12.18
 15.30 – Mikołaj czy Gwiazdor? – zajęcia edukacyjne.
10.12.18
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33
01.12.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.

03.12.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
04.12.18
 11.00 – Co się stanie, kiedy w domu Mikołaja zastaniesz: krótka
historia czystych butów, prezentów i czerwonej czapki – zajęcia z
twórczego myślenia na podstawie wiersza L. J. Kerna pt. „Wiersz o
Mikołajach”.
05.12.18
 11.00 – Pocztowa krowa w zaspach śniegu się chowa: poznajemy
trasę zimowych prezentów – głośne czytanie książki A.
Steffensmeiera pt. „Krowa Matylda i śnieg”.
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
06.12.18
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
07.12.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
08.12.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
10.12.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
11.12.18
 11.00 – Bądź ze mną szczery, czy wierzysz w renifery: o tym, jak
rogata zgraja ciągnie sanie Świętego Mikołaja – zajęcia literackie na
podstawie wierszy R. Witka pt. „Hmmm…” oraz M. Strzałkowskiej pt.
„Renifery”.
12.12.18
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
13.12.18

 11.00 – Smaczne pierniki, wesołe ozdoby i wspólne śpiewanie, czyli
ratujemy ducha świąt – zajęcia edukacyjne na podstawie książki pt.
„Franklin przygotowuje święta”.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
14.12.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
15.12.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
17.12.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
18.12.18
 17.00 – Świąteczna pióropleksja, czyli ile mogą zdziałać kury, żeby
Pan Wrona poczuł magię świąt – głośne czytanie książki J.
Wieslander pt. „Wigilia Mamy Mu i Pana Wrony”.
19.12.18
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
20.12.18
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
21.12.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
22.12.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
28.12.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
29.12.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.

Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Czerkaska 11
06.12.18
 14.00 – Nauka gry w brydża dla seniorów.
10.12.18
 15.30 – Życie i twórczość Juliana Tuwima – zajęcia edukacyjne i
plastyczne dla dzieci.
11.12.18
 16.00 – Legenda o toruńskich piernikach – zajęcia edukacyjne i
plastyczne.
13.12.18
 14.00 – Nauka gry w brydża dla seniorów.
14.12.18
 17.00 – Świąteczne spotkanie dla seniorów połączone z wystawą
gobelinów wykonanych przez czytelniczkę.
17.12.18
 15.30 – Cudowne Boże Narodzenie – głośne czytanie książki
połączone z konkursem plastycznym.
20.12.18
 14.00 – Nauka gry w brydża dla seniorów.
Filia nr 5 dla dorosłych ul. Pomorska 80 – 86
04.12.18
 13.00 – Oto jest Londyn: cykl zajęć o stolicach europejskich na
podstawie książek M. Saska.
11.12.18
 13.00 – Oto jest Paryż: cykl zajęć o stolicach europejskich na
podstawie książek M. Saska.
Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a
07.12.18
 16.00 – Mikołajki w bibliotece – wspólne czytanie fragmentów
książki M. Sandén pt. „Święta dzieci z dachów”.
14.12.18

 16.00 – Świąteczny book folding – zajęcia plastyczne dla dzieci.
Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Noakowskiego 4
06.12.18
 15.30 – Warsztat Świętego Mikołaja – zajęcia plastyczne dla dzieci i
dorosłych.
11.12.18
 11.00 – Poranek z książką – głośne czytanie fragmentów
opowiadania A. Ungeheuer-Gołąb pt. „Zimowe przygody Jeżyka spod
jabłoni”.
20.12.18
 11.00 – Magia Świąt – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.
Filia nr 11 dla dorosłych ul. Czołgistów 5
03.12.18
 16.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
04.12.18
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – świąteczne zajęcia dla
dzieci.
05.12.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
06.12.18
 15.00 – Mikołajki w bibliotece – zajęcia dla dzieci.
10.12.18
 16.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
11.12.18
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – świąteczne zajęcia dla
dzieci.
12.12.18
 15.00 – Spotkanie Wigilijne Klubu Seniora w Bibliotece.
13.12.18

 15.30 – Świąteczne zajęcia plastyczne dla dzieci.
Filia nr 12 dla dorosłych ul. Ujejskiego 58
04.12.18
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie opowiadania o
Maszy i Niedźwiedziu pt. „Płonie choinka w lesie”.
06.12.18
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie opowiadania o
Maszy i Niedźwiedziu pt. „Płonie choinka w lesie”.
10.12.18
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki K.
Kotowskiej pt. „Jeż”.
11.12.18
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki K.
Kotowskiej pt. „Jeż”.
13.12.18
 10.00 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie opowiadania o
Maszy i Niedźwiedziu pt. „Płonie choinka w lesie”.
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki K.
Kotowskiej pt. „Jeż”.
17.12.18
 18.00 – Zwyczaje bożonarodzeniowe: opowiada,
Małgorzata Jarocińska - spotkanie dla dorosłych.

gawędzi

19.12.18
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Gawędy 1
01.12.18
 11.00 – Rozgrywki gier planszowych – spotkanie dla dorosłych.
04.12.18
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
06.12.18
 10.00 – W krainie św. Mikołaja – głośne czytanie dla dzieci.

11.12.18
 10.00 – Anioły, aniołki, aniołeczki - zajęcia plastyczne dla dzieci.
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
13.12.18
 10.00 – Świętujemy Boże Narodzenie – zajęcia edukacyjne dla
dzieci.
18.12.18
 11.00 – Bajki pod choinkę – spotkanie z cyklu „Rosnę z książką”.
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
20.12.18
 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49
06.12.18
 10.00 – Dzień Anioła Stróża czyli inne spojrzenie na Mikołajki –
zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci.
11.12.18
 11.00 – Prawa człowieka, moje prawa – zajęcia edukacyjne dla
dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.
13.12.18
 10.00 – Hu, hu, ha, nasza zima nie jest wcale taka zła, czyli
poznajemy tajemnice Pani Zimy – zajęcia literacko-przyrodnicze dla
najmłodszych.
18.12.18
 11.00 – Jestem św. Mikołajem nie tylko w Święta, czyli pomagajmy,
kochajmy się i bądźmy razem przez cały rok - zajęcia literackie dla
dzieci.
20.12.18
 10.00 – Jak spędzamy Święta… – zajęcia literackie dla dzieci.
 18.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Brzęczkowskiego 2
04.12.18

 9.30 – Mikołajkowe zajęcia plastyczne.
06.12.18
 17.00 – Spotkanie z historią i zabytkami Bydgoszczy – wykład
Krzysztofa Bartowskiego.
10.12.18
 9.00 – Zwyczaje i tradycje Bożego Narodzenia – zajęcia edukacyjne
dla dzieci.
11.12.18
 9.30 – Magia Świąt – zajęcia plastyczne dla dzieci.
12.12.18
 9.00 - Młodzieżowe
edukacyjne.

rozgrywki

gier

planszowych

–

zajęcia

13.12.18
 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
18.12.18
 14.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
28.12.18


16.30 – Rodzinne
edukacyjne.

rozgrywki

gier

planszowych

–

zajęcia

Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Broniewskiego 1
04.12.18
 11.30 – Świąteczne kartki – zajęcia plastyczne dla dorosłych.
06.12.18
 11.00 – Buty dla Mikołaja – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
11.12.18
 11.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
 16.30 – Ozdoby świąteczne – zajęcia plastyczne dla dzieci.
18.12.18
 12.00 – Wigilia dla seniorów.

Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2
04.12.18
 10.30 – Mikołajki w bibliotece – zabawy, quizy, głośne czytanie dla
przedszkolaków.
05.12.18
 10.30 – Mikołajki w bibliotece – zabawy, quizy, głośne czytanie dla
przedszkolaków.
11.12.18
 10.30 – Drzewko bożonarodzeniowe – zajęcia plastyczne dla
przedszkolaków.
17.12.18
 11.00 – Wigilia w bibliotece – spotkanie dla seniorów.
Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Powstańców Wielkopolskich 26
20.12.18
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 21 dla dorosłych ul. M. Skłodowskiej – Curie 33a
12.12.18
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. M.
Konopnickiej 28
05.12.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
06.12.18
 10.00 – Urodziny św. Mikołaja – zajęcia plastyczne dla dzieci.
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
07.12.18
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
11.12.18
 10.00 – Piszemy listy do Mikołaja - zajęcia plastyczne dla dzieci.

12.12.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
 15.30 – Wigilijne
dorosłych.

spotkanie

Dyskusyjnego Klubu Książki dla

13.12.18
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
14.12.18
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
17.12.18
 10.00 – Głośne czytanie opowiadania pt. „Pieski ratują święta”.
19.12.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
20.12.18
 10.00 – Głośne czytanie opowiadania pt. „Niezwykła Wigilia”.
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
21.12.18
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Pielęgniarska 17
13.12.18
 10.15 – Potrzeba matką wynalazku – zajęcia edukacyjne dla dzieci
o polskich wynalazkach.
20.12.18
 10.15 – Tradycje
przedszkolaków.

i

zwyczaje

świąteczne

–

spotkanie

dla

Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6
04.12.18
 15.30 – Głośne czytanie opowiadania o bałwanku połączone z
zajęciami plastycznymi.
07.12.18

 15.30 – Tworzymy zimowy pejzaż – zajęcia plastyczne dla dzieci.
11.12.18
 15.30 – Tworzymy pacynki na patyczku – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
14.12.18
 15.30 – Wykonujemy choinkę z papieru – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
18.12.18
 15.30 – Wykonujemy świąteczne ozdoby
dzieci.

– zajęcia plastyczne dla

21.12.18
 15.30 – Tworzymy bombki z papieru – zajęcia plastyczne dla dzieci.
Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185
06.12.18
 16.30 – Mikołajkowe spotkanie w bibliotece Klubu Odkrywców –
zajęcia dla dzieci.
12.12.18
 16.30 – Głośne czytanie książki B. Wildsmith pt.
opowieści połączone z zajęciami plastycznymi.

„Wigilijne

19.12.18
 16.30 – Przy świątecznym stole – zajęcia edukacyjne połączone z
zajęciami plastycznymi.
28.12.18
 16.30 – Spotkanie Klubu Odkrywców – zajęcia dla dzieci.
Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99
14.12.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki A. CholewińskiejSzkolik pt. „Bajki na Boże Narodzenie”.
21.12.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki J. Wieslander’a pt.
„Wigilia Mamy Mu i Pana Wrony”.
Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13

19.12.18
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

