Październik 2019
Zajęcia edukacyjne

Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3
04.10.19
 15.00 - Smiley face – warsztaty plastyczne z okazji Światowego
Dnia Uśmiechu.
25.10.19
 15.00 – Origami z wierszykami – papierowe warsztaty plastyczne z
okazji Światowego dnia Origami.

Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11
10.10.2019
 10.00 – Idzie jesień przez ogród i sad – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków.
17.10.2019
 10.00 – Suknia Pani Jesieni skarbami się mieni – zajęcia edukacyjne
dla przedszkolaków.

Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33
2.10.19
 14.30 - A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące do
matury.
5.10.19
 9.00 - Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
8.10.19
 11.00 – Brzechwa w bibliotece, czyli Brzecholudki wypędzają
smutki: dlaczego zoo wśród ludzi tyle emocji budzi – zajęcia
literackie dla dzieci na podstawie wierszy o zwierzętach J. Brzechwy.

9.10.19
 14.30 - A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące do
matury.
10.10.19
 11.00 – Poświęć minut kilka dla kolegi Wilka: kiedy czytamy, to
nikogo nie słuchamy – głośne czytanie książki O. Lallemand pt. „O
Wilku, który został gwiazdą rocka”.
 16.00 - Czytam sobie, czytam Tobie w Bibliotece na Okolu – głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
12.10.19
 9.00 - Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
15.10.19
 11.00 – Wełniane opowieści różnej treści: przyczyną każdej rozterki
są porzucone papierki – głośne czytanie książki H. Łąckiej pt. „Jak
pies z owieczką”.
16.10.19
 14.30 - A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące do
matury.
19.10.19
 9.00 - Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
22.10.19
 11.00 – Czarujemy wyobraźnię, czyli jak wiele ukrywa się w
kieszonce – zajęcia z twórczego myślenia dla dzieci na podstawie
książki I. Chmielewskiej pt. „W kieszonce”.
23.10.19
 12.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
 14.30 - A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące do
matury.
24.10.19
 11.00 - Co się stanie kiedy zaczniesz nurkowanie: razem z Sójką,
Psem i Kotem odkrywamy nowe możliwości kanapek z rzodkiewką –
głośne czytanie książki P. Wechterowicza pt. „Śnieżek i Węgielek.
Podróż w głąb oceanu”.

 16.00 - Czytam sobie, czytam Tobie w Bibliotece na Okolu – głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
26.10.19
9.00 - Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
29.10.19
 11.00 – Na palce się wspinamy i pazury obcinamy, czyli kiedy w
lustro patrzymy i się nie boimy – głośne czytanie książki M. del Mazo
pt. „Pazurzak”.
30.10.19
 14.30 - A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące do
matury.

Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Czerkaska 11
3.10.19
 12.00 – Nauka gry w brydża dla seniorów.
7.10.19
 15.30 – Zabawne historyjki o Bartusiu i jego rodzinie: poznajemy
znaczenie niektórych powiedzeń – zajęcia literackie na podstawie
książki G. Kasdepke pt. „Co to znaczy…”.
10.10.19
 12.00 - Nauka gry w brydża dla seniorów.
14.10.19
 15.30 – Wiersze z morałem – głośne czytanie książki pt. „Bajki
według Ezopa” połączone z konkursem plastycznym.
17.10.19
 12.00 - Nauka gry w brydża dla seniorów.
24.10.19
 12.00 - Nauka gry w brydża dla seniorów.

28.10.19
 15.30 - Bolek i Lolek dla najmłodszych – zajęcia literackie na
podstawie książki J. Jabłońskiego pt. „Zagadki i rebusy Bolka i
Lolka”.

Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci ul. Pomorska 80 – 86
8.10.19
 10.15 – Każdy może czytać – zajęcia literackie dla dzieci na
podstawie opowiadania J. Wieslander pt. „Mama Mu czyta”.
22.10.19
 10.15 - Każdy może czytać – zajęcia literackie dla dzieci na
podstawie opowiadania J. Wieslander pt. „Mama Mu czyta”.

Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a
18.10.19
 16.00 – „Przygody jeżyka spod jabłoni” A. Ungeheuer-Gołąb –
zajęcia literackie dla dzieci.
31.10.19
 16.00 – Tworzymy własną świnkę skarbonkę z okazji Światowego
Dnia Oszczędzania – zajęcia plastyczne dla dzieci.

Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Noakowskiego 4
2.10.2019
 10.30 – Nie tylko dla ornitologów – zajęcia edukacyjne dla dzieci z
okazji Europejskiego Dnia Ptaków.
7.10.2019
 10.30.- Maja na tropie jaja – głośne czytanie opowiadania R. Witka
z okazji Światowego Dnia Jaja.
21.10.2019
 10.30 – Wyczarowane ze skarpetek – zajęcia plastyczne dla dzieci.

28.10.2019
 10.30 – O animacji plastelinowej słów kilka – zajęcia plastyczne dla
dzieci.

Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5
1.10.19
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 – Tajniki robotyki w bibliotece - cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
2.10.19
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
8.10.19
 14.00 - Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 - Tajniki robotyki w bibliotece - cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
9.10.19
 15.00 - Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
10.10.19
 15.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci.
15.10.19
 14.00 - Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 - Tajniki robotyki w bibliotece - cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
16.10.19
 15.00 - Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
22.10.19
 14.00 - Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 - Tajniki robotyki w bibliotece - cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.

23.10.19
 15.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
24.10.19
 15.00 – Rysujemy najdziwniejsze postacie z książek dla dzieci warsztaty plastyczne dla dzieci.
29.10.19
 14.00 - Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 - Tajniki robotyki w bibliotece - cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.

Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 58
7.10.19
 11.30 – Światowy
przedszkolaków.
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8.10.19
 11.30 – Światowy
przedszkolaków.
15.10.19
 11.30 - Światowy
przedszkolaków.
17.10.19
 11.30 - Światowy
przedszkolaków.
30.10.19
 12.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Gawędy 1
8.10.19
 10.00 – Jesień w lesie i ogrodzie – zajęcia edukacyjne dla dzieci.

17.10.19
 10.00 – Sowa – leśny ptak – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
18.10.19
 11.00 – Spotkanie Koła Szachowego dla dorosłych.
22.10.19
 10.00 – Dary jesieni: ozdoby – zajęcia plastyczne dla dzieci.
24.10.19
 17.45 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
29.10.19
 11.00 – Tańcowały liście z wiatrem – spotkanie z cyklu „Rosnę z
Książką” dla dzieci.

Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49
1.10.19
 11.00 – W krainie ptaków – zajęcia literacko-przyrodnicze dla dzieci
z okazji Światowego Dnia Ptaków.
3.10.19
 11.00 – Lato odeszło, jesień nadeszła. Na tropie jesieni w
przyrodzie i w kuchni – zajęcia literacko-przyrodnicze dla dzieci.
10.10.19
 11.00 – Ekologia w bibliotece – zajęcia edukacyjne dla dzieci i
młodzieży z okazji Światowego Dnia Drzewa.
15.10.19
 11.00 – Emocyjki, czyli moje nastroje – zajęcia edukacyjne dla
dzieci w ramach spotkań z „bajkami-pomagajkami”.
17.10.19
 11.00 – Co za szczęście, co za pech, czyli co by było gdyby… zajęcia literackie dla dzieci i młodzieży.
22.10.19
 11.00 – Pod wodą, pod ziemią. Wyprawa do wnętrza ziemi i głębiny
mórz – zajęcia literackie dla dzieci i młodzieży.

29.10.19
 11.00 – Cukierek czy psikus? A może psikus i cukierek? Dziś się
bawimy i straszymy – zabawy dla dzieci.
Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Brzęczkowskiego 2
9.10.19
 9.00 – Magiczny świat drzew – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
24.10.19
 17.00 - Perły Dolnego Śląska – spotkanie podróżnicze z Agnieszką
Reiwer-Przepierską.
25.10.19
 16.30 – Rodzinne rozgrywki gier planszowych.
29.10.19
 14.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
30.10.19
 10.00 – Papierowe zwierzaki – zajęcia edukacyjne z okazji
Światowego Dnia Origami.

Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Broniewskiego 1
07.10.19
 11.30 – Bukiety z liści – spotkanie dla seniorów.
08.10.19
 11.30 – Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki.
10.10.19
 11.00 – Światowy Dzień Drzewa – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
21.10.19
 11.30 – Zasady dobrej i skutecznej komunikacji – jak porozumieć
się z młodszym pokoleniem? – spotkanie dla seniorów.

22.10.19
 16.30 – Na jesienną nudę – zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców.

Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2
11.10.19
 10.30 – Julki, Zuzie i Małgosie – głośne czytanie z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziewczynek połączone z konkursem
plastycznym.
14.10.19
 11.00 – Co u Pani słychać? – spotkanie dla seniorów poświęcone
twórczości bydgoskiej malarki Danuty Pierzchalskiej.
15.10.19
 10.30 – Mycie rąk – ważna rzecz – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków.
24.10.19
 10.30 – Rowery i rowerki – głośne czytanie połączone z konkursem
plastycznym.

Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Powstańców Wielkopolskich 26
17.10.19
 16.00 – Spotkanie dyskusyjnego Klubu książki dla dorosłych.

Filia nr 21 dla dorosłych ul. Skłodowskiej-Curie 33a
16.10.19
 15.30 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. M.
Konopnickiej 28
02.10.19
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.

03.10.19
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
04.10.19
 10.00 – Dzień zwierząt – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
09.10.19
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
10.10.19
 10.00 – Jesienne witaminy dla całej rodziny – zajęcia edukacyjne
dla dzieci.
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
11.10.19
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
16.10.19
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
17.10.19
 10.00 - Kolorowe dary z sadu i ogrodu – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
 16.30 - Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
18.10.19
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
23.10.19
 12.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
 13.00 - Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
24.10.19
 16.30 - Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
25.10.19
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.

29.10.19
 10.00 - W czasie deszczu dzieci się nudzą – przedstawienie
teatrzyku Kamishibai dla dzieci.

Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Pielęgniarska 17
22.10.19
 18.00 – Fordońskie czarownice – prelekcja historyczno-regionalna
Anety Szydłowskiej.

Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6
01.10.19
 15.30 – Bransoletki z koralików – zajęcia plastyczne dla dzieci.
04.10.19
 15.30 – Historyjki obrazkowe. Jesień na ulicy Czereśniowej –
zajęcia edukacyjne dla dzieci.
08.10.19
 15.30 – Przygody Reksia – głośne czytanie i zajęcia plastyczne dla
dzieci.
11.10.19
 15.30 – Pomysłowa dynia: wykonujemy ozdoby przedstawiające
dynię - zajęcia plastyczne dla dzieci.
15.10.19
 15.30 – Mała encyklopedia zwierząt leśnych – zajęcia edukacyjne
dla dzieci.
18.10.19
 15.30 – Jeżyki z plasteliny – zajęcia plastyczne dla dzieci.
22.10.19
 15.30 – Listki na papierze – zajęcia plastyczne dla dzieci.

25.10.19
 15.30 – Alfabet z jesiennymi zagadkami – zajęcia edukacyjne dla
dzieci.
29.10.19
 15.30 – Cztery kolory jesieni – zajęcia plastyczne dla dzieci.

Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185
02.10.19
 16.30 – Zwierzęta duże i małe – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla
dzieci.
09.10.19
 16.30 – Dzieci listy piszą? – zajęcia edukacyjne dla dzieci z okazji
Tygodnia Pisania Listów.
16.10.19
 16.30 – Głośne czytanie książki Wandy Chotomskiej pt. „Kareta z
piernika” połączone z zajęciami plastycznymi dla dzieci.
30.10.19
 16.30 – Spotkanie Klubu Odkrywców – zajęcia edukacyjne dla
dzieci.

Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99
11.10.19
 15.30 – Polska w legendach ukryta – quiz dla dzieci.
18.10.19
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki D. Williamsa pt.
„Najgorsze dzieci świata”.
25.10.19
 15.30 – Głośne czytanie fragmentu książki B. Gawryluk pt. „Dżok.
Legenda o psiej wierności”.

Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13
30.10.19
 16.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

