„WESOŁE FERIE Z BIBLIOTEKĄ!”
Serdecznie zapraszamy do udziału w „Wesołych feriach z Biblioteką!” - bezpłatnych zajęciach
edukacyjnych dla dzieci. Zajęcia odbywać się będą: w Filii Nr 1, ul. Lechonia 2, w Filii Nr 2, ul. Długa 19,
w Filii Nr 4, ul. Fijałkowskiego 2 oraz w Filii Nr 6, ul. Staffa 26.
Zapraszamy codziennie w godzinach 11.00 – 14.00. Każdy z uczestników otrzyma ciepły napój i słodką
bułkę.


W Filii Nr 1 zajęcia przebiegać będą pod hasłem „Magiczny świat dinozaurów”
Wśród przygotowanych atrakcji znajdą się m. in.:
 konkursy plastyczne:
 „Świat roślin w epoce dinozaurów”
 „Odcisk stopy dinozaura”
 „Jajo dinozaura”
 zgaduj-zgadule literackie
 quizy
 wycieczki, m. in. do Parku Miejskiego ph.
„Magiczny świat dinozaurów”, do Muzeum Miasta
Zgierza, do Miejskiego Ośrodka Kultury oraz do
Spółdzielczego Domu Kultury „SEM”



Filia Nr 2 zaprasza na spotkania z „Zabawami z różnych stron świata”
Ponadto w filii odbędą się:
 konkursy zręcznościowe
 głośne czytanie
 zgaduj-zgadule literackie
 zajęcia plastyczne
 zagadki i quizy
 zabawa taneczna
 wycieczki



W Filii Nr 4 hasłem przewodnim ferii będzie „Zgierz – moja mała
Ojczyzna”
Podczas zajęć dzieci poznają:
 historię Zgierza i okolic
 miejsca historyczne
 wezmą udział w konkursach plastycznych: „Ulubione
zakątki w moim mieście”, „Jeż symbolem Zgierza” oraz w
wycieczce po mieście - „Spacerkiem po Zgierzu”
Zaproszone zostaną także do udziału w:
 zabawach literackich
 konkursach sprawnościowych
 grach edukacyjnych



Filia Nr 6 dla najmłodszych przygotowała:
 zajęcia plastyczne
 konkursy gier planszowych
 konkursy zręcznościowe
 literackie zgaduj-zgadule
 quizy, gry i zabawy ruchowe,
a przy sprzyjającej aurze także zabawy na śniegu



„O Stachu i strachu” - edukacyjny spektakl lalkowy - 9 lutego,
godz. 11.00, Biblioteka Główna, ul. Łódzka 5



„Jaba daba doo… czyli… Z wizytą u jaskiniowców” - finał
„Wesołych ferii z Biblioteką!” - impreza artystyczna - 12 lutego,
godz. 12.00, Biblioteka Główna, ul. Łódzka 5



W całej sieci bibliotek, w godzinach ich otwarcia, odbywać się będą
bezpłatne zajęcia komputerowe dla dzieci

