
Zajęcia edukacyjne w filiach bibliotecznych WiMBP w Bydgoszczy 

Grudzień 2022 

 

 

01.12.22 

 

 10.00, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 

Mikołajkowe głośne czytanie dla dzieci. 

 

 10.30, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Czerkaskiej 11) 

 

Tworzymy najdłuższy łańcuch na biblioteczną choinkę – zajęcia plastyczne 

dla dzieci. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

 

Spotkasz w święta Kicię Kocię i już po kłopocie. Kto daje prezenty jest 

zawsze uśmiechnięty – zajęcia edukacyjne dla dzieci na podstawie książki 

Anity Głowińskiej Idą Święta!. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielskiej 175a) 

Kalendarze adwentowe – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

02.12.22 

 

 10.00, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 

Mikołajkowe warsztaty w bibliotece – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 

 10.30, WiMBP (Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Noakowskiego 4) 

Święty Mikołaj, Santa Claus czy może Weihnachtsmann? – zajęcia 

edukacyjne dla dzieci poświęcone tradycjom związanym z obchodami 

Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99) 

Piszemy list do Świętego Mikołaja – zajęcia literackie dla dzieci. 



 17.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Czerkaskiej 11) 

 

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Drozdowskim połączone z promocją 

książki Nie tylko Krwawa Niedziela. Bydgoski wrzesień dzień po dniu. 

 

03.12.22 

 9.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

 

Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych. 

05.12.22 

 16.00, WiMBP (Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 

06.12.22 

 09.30, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Historia Mikołaja – zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat historii 

świętego Mikołaja, znaczenia dobroczynności oraz świątecznych 

zwyczajów.  

 10.00, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 

Mikołajkowe warsztaty w bibliotece – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 

 11.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Czerkaskiej 11) 

 

Mikołajki w bibliotece. Świąteczne opowiadania czytamy i biblioteczną 

choinkę ozdabiamy – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 58) 

 

Mikołajkowy zawrót głowy – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Noakowskiego 4) 



Świątecznie i kreatywnie – zajęcia plastyczne dla dorosłych, podczas 

których powstaną świąteczne stroiki. 

 12.00, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

Mikołajkowe opowieści – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci 

inspirowane opowiadaniem List do Świętego Mikołaja. 

 15.30, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) 

W grudniu po południu. Tworzymy pomocników Świętego Mikołaja – 

świąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5) 

 

Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.  

Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26)   

Wtorkowe Bielawy. Coraz bliżej święta. Tworzymy sanie Świętego 

Mikołaja – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 16.30, WiMBP (Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185) 

 

O Wilku, który nie lubił świąt - - głośne czytanie fragmentów książki 

Orianne Lallemand, Eleonore  Thuillie. 

07.12.22 

 09.30, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

 

Choinki moc - zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci na podstawie 

książki Czas na choinkę Patricii Toht. 

 

 10.00, WiMBP (Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Pielęgniarska 17) 

 

Mikołajki w bibliotece – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 

 

 11.00, WiMBP (Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) 

 



Zajęcia z bałwankiem – głośne czytanie fragmentów książki Anne Moller 

Jak przetrwać mroźną zimę, Kopciuszku? oraz wykonanie zimowych 

plakatów. 

 12.00, WiMBP (Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 58) 

 

Moja bombka świąteczna – zajęcia plastyczne dla dorosłych. 

 13.00, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

 

Choinki moc - zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci na podstawie 

książki Czas na choinkę Patricii Toht. 

 

08.12.22 

 10.00, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 

Mikołajkowe warsztaty w bibliotece – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 

 10.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Mikołajki – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci. 

 

 10.30, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) 

 

Anioły i aniołeczki – zajęcia plastyczne dla dzieci z okazji Dnia Anioła. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

 

Spotkasz w święta Kicię Kocię i już po kłopocie. Każdy robi słodkie minki 

do zielonej choinki – zajęcia edukacyjne dla dzieci na podstawie książki 

Anity Głowińskiej Idą Święta!. 

 

 11.00, WiMBP (Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 58) 

 

Małe, duże, kolorowe do zabawy już gotowe – zajęcia edukacyjne dla 

dzieci na podstawie publikacji Guzikowa Książka Sally Nicholls, Bethan 

Woollvin. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) 

 



Zajęcia z bałwankiem – głośne czytanie fragmentów książki Anne Moller 

Jak przetrwać mroźną zimę, Kopciuszku? oraz wykonanie zimowych 

plakatów. 

 

 16.00, WiMBP (Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielskiej 175a) 

 

Ozdoby choinkowe – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 

 16.00, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 

Poczujmy magię świąt. Tworzymy ozdoby na świąteczny stół – zajęcia 

plastyczne dla dorosłych. 

 

09.12.22 

 16.00, WiMBP (Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99) 

 

Przygotowujemy świąteczne ozdoby choinkowe – zajęcia plastyczne dla 

dzieci. 

 16.30, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 

Rodzinne rozgrywki gier planszowych. 

 

10.12.22 

 9.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

 

Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci ul. Pomorska 80-86) 

Spotkanie autorskie z Anną Barczyk-Mews, połączone z promocją 

najnowszej książki Pamiętniki mojej mamy. 

13.12.22 

 10.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Zimowe zabawy – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci. 



 10.00, WiMBP (Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Pielęgniarska 17) 

 

Świąteczne opowieści – głośne czytanie baśni i bajek. 

 

 10.30, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 

Świąteczne głośne czytanie dla dzieci. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

Jeszcze nie wiecie dlaczego…warto jest poznać renifera Rudiego. 

Poznajemy sekrety świątecznego przytulania – głośne czytania książki 

Davida Mellinga Święta Misia Tulisia. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 58) 

 

Kolorowy dzwonek dla Mikołaja. Tworzymy barwne witraże – zajęcia 

plastyczne dla dzieci. 

 12.00, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

Święta na świecie – zajęcia edukacyjne dla dzieci poświęcone 

świątecznym tradycjom w różnych zakątkach świata. 

 15.30, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5) 

 

Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.  

Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26)   

Wtorkowe Bielawy. Coraz bliżej święta. Tworzymy bałwanki i mikołajkowe 

czapki – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Pielęgniarska 17) 

Magia świąt – warsztaty plastyczne dla dorosłych i dla dzieci. 



 16.30, WiMBP (Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185) 

 

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla 

dzieci. 

14.12.22 

 10.00, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

Święta na świecie – zajęcia edukacyjne dla dzieci poświęcone 

świątecznym tradycjom w różnych zakątkach świata. 

 10.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Bałwanek – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci inspirowane książką 

Elen DeLange Przyjaciel na zawsze. 

 10.15, WiMBP (Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci ul. Pomorska 80-86) 

Krecik i Boże Narodzenie – zajęcia literackie na podstawie książki Zdenka 

Milera i Hany Doskocilovej. 

 

 12.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 

 12.00, WiMBP (Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 58) 

 

Moja bombka świąteczna – zajęcia plastyczne dla dorosłych. 

 14.30, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 15.30, WiMBP (Filia nr 21 dla dorosłych ul. M. Skłodowskiej-Curie 33A) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 

 16.00, WiMBP (Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 

15.12.22 

 

 10.30, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) 



 

Czekamy na święta – świąteczny quiz dla dzieci. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

 

Kiedy dodasz trochę świątecznej życzliwości nawet świąteczny sweterek 

już cię nie złości – głośne czytanie książki Chrisa Chattertona Wesołych 

Świąt, Gus. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 

Świąteczne głośne czytanie dla dzieci. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 58) 

 

Elmer. Poznajemy słonia w kratkę – zajęcia edukacyjne dla dzieci na 

podstawie serii książek Davida McKee. 

 12.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Wieńce bożonarodzeniowe – warsztaty plastyczne dla dorosłych. 

 15.00, WiMBP (Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 

 16.00, WiMBP (Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielskiej 175a) 

Kartki świąteczne – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 

 17.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Czerkaskiej 11) 

Boże Narodzenie w poezji – spotkanie poetyckie dla dorosłych i dla dzieci. 

16.12.22 

 16.00, WiMBP (Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99) 

 

Życzenia w kopercie doręczone. Przygotowujemy kartki świąteczne – 

zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. 

17.12.22 



 9.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

 

Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych. 

 

19.12.22 

 10.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

 Święta, święta… - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci inspirowane 

książkami Davida Mellinga Święta Misia Tulisia oraz Anny Casalis Święta 

Tupcia Chrupcia. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) 

 

Wigilia w bibliotece – przedświąteczne spotkanie dla seniorów. 

 

 18.00, WiMBP (Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Pielęgniarska 17) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

20.12.22 

 11.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Czerkaskiej 11) 

 

Świąteczne ozdoby dla przedszkolaka – zajęcia plastyczne dla 

najmłodszych. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 58) 

 

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła – zajęcia edukacyjne oparte na wierszykach 

poświęconych zimowej porze roku. 

 12.00, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

 

Magia Świąt Bożego Narodzenia. Poznajemy zwyczaje i obrzędy wigilijne – 

zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci. 

 

 15.30, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) 

Prószy śnieg, pachnie świerk – świąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci 

inspirowane grudniowymi opowieściami. 



 

 16.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5) 

 

Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.  

Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185) 

 

Gdy zima się zaczyna – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci. 

 

21.12.22 

 10.15, WiMBP (Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci ul. Pomorska 80-86) 

Święta Misia Tulisia – zajęcia literackie na podstawie książki Davida 

Mellinga. 

 13.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


