Wakacyjny sierpień z Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie
Za sprawą Miejskiej Biblioteki Publicznej najmłodsi mieszkańcy grodu Sambora nie muszą
martwić się o brak atrakcji w wakacyjne, sierpniowe dni. Filie tczewskiej książnicy zamienią się dla
nich w niezwykłe zakątki miłego spędzenia czasu.
Codziennie od poniedziałku do piątku, obok czynnych czytelni i wypożyczalni książek,
funkcjonują wakacyjne kąciki czytelnicze. Nasze filie będą ponadto organizować dla swoich
najmłodszych czytelników niezwykłe zajęcia, zabierające je w krainę zabawy i marzeń. Szczegółowy
program adresowany do wszystkich dzieci przedstawiamy poniżej:

Wtorki 2, 9, 16 i 23 sierpnia
Biblioteka na os. Czyżykowo (przy ul. Konarskiego 15) zaprasza na godz. 10.15 na wspólne
czytanie książek z serii Biuro detektywistyczne Lassego i Mai, które stanie się okazją do wzięcia
udziału w grach intelektualnych i zabawach plastycznych.
Biblioteka na Nowym Mieście (filia dziecięca przy ul. Wyzwolenia 1) zaprasza w swoje progi
wszystkich, którzy chcą wziąć udział w niezapomnianej przygodzie w ramach zajęć: pn. Morskie
opowieści (2 sierpnia), Lemoniada się nada (9 sierpnia), Olimpiada zwierząt (16 sierpnia), Tęczowe
motyle (23 sierpnia), W kolorowych koronach drzew (30 sierpnia). Początek zajęć o godzinie 11.00.

Środy 3, 10, 17 i 24 sierpnia
Biblioteka na Suchostrzygach (przy ul. Jagiełły 8) na godz. 10.00 zaprasza najmłodszych do
udziału w warsztatach plastycznych Stworki, potworki i inni (10 sierpnia), a także do gier i zabaw
umysłowych w ramach zajęć pn. Rusz głową (24 sierpnia). Coś dla siebie znajdą również fani kostek i
pionków, dla których zorganizowano Dzień gier planszowych (3 sierpnia). Entuzjastów aktywnego
spędzania czasu Biblioteka zaprasza na gry i zabawy ruchowe (17 sierpnia).
Biblioteka na os. Staszica (ul. Pionierów 7) zaprasza 3 sierpnia na godz. 15.00 wszystkie dzieci do
12 roku życia na zajęcia plastyczne pn. Letni bukiet kwiatów, na których wszyscy chętni będą mogli
stworzyć niezapomnianą pamiątkę z wakacji.
Biblioteka na os. Witosa (Górki, ul. Broniewskiego 35) otworzy swoje podwoje dla najmłodszych,
którzy na zajęciach pn. Koralikowe naszyjniki (3 sierpnia) będą miały okazję stworzyć malowniczą i
wyjątkową biżuterię. Nie mniej zabawy czeka na dzieci, które wezmą udział w warsztatach
Poczytajmy, porozmawiajmy i porysujmy (10 sierpnia). Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00.

Czwartki 4, 11, 18 i 25 sierpnia
Biblioteka dziecięca na Starym Mieście (przy ul. Kościuszki 1) zaprasza wszystkie chętne dzieci
(godz. 10.00) na niezapomniane zajęcia literacko–plastyczne pn. Książkolandia.
Zapraszamy również grupy zorganizowane do odwiedzin Biblioteki. Opiekunów prosimy
o wcześniejszy kontakt.
www.mbp.tczew.pl
tel. 58 531 35 50
Na wszystkie zajęcia wstęp wolny!

