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OFERTA WAKACYJNA 2016 
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 

 
WAKACJE W BIBLIOTECE 2016 

 
         Wakacje w Bibliotece to cykl spotkao opartych na elementach pedagogiki zabawy, z wykorzystaniem 
różnych gier i zabaw  towarzyskich w tym też edukacyjnych.  
         Celem zajęd  jest uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, szczególnie tym którzy 
spędzają wakacje w mieście, ale także promocja czytelnictwa, edukacji regionalnej, rozwijanie 
sprawności manualnych, wyobraźni, a przede wszystkim pokazanie, że wspólne, kreatywne zabawy 
z rówieśnikami wśród książek mogą dostarczyd wiele radości i zadowolenia. 
       Zajęcia oparte są na dobrowolności uczestnictwa, bez rywalizacji, uwzględniające różne formy 
komunikacji. Celem zajęd jest zdobywanie pozytywnych doświadczeo i wiedzy poprzez zabawę. 
Uczestnictwo w nich jest bezpłatne. 
 
Trzy bloki tematyczne Filia nr 3;  ul. Różyckiego 4 : 
 
Środy,  godz. 11.00 – 13.00, EKO-WAKACJE,  
cykl  zajęd ekologiczno – plastycznych (Organizacja akcji ekologicznej dofinansowana ze środków 
WFOŚiGW we Wrocławiu). 

 
Piątki, godz. 11.00 – 13.00, zajęcia edukacyjno – plastyczne. 
 
 Poniedziałki, godz. 10.00-12.00 – Planszomania, czyli turlanie kostki z udziałem bibliotekarza – gry 
edukacyjne 
W pozostałe dni, w  godzinach pracy biblioteki, działad będzie  Wakacyjny Klub  Miłośników Gier 
Planszowych. Każdy fan gier planszowych może odwiedzid bibliotekę i zagrad w gronie własnych 
znajomych. Biblioteka udostępnia gry planszowe. 

 
 
                               Szczegółowy plan - Filia nr 3; ul. Różyckiego 4:  
 
 
27 lipca, środa - „Zwierzaki i nie tylko”- witraże (zajęcia ekologiczne – plastyczne) 
Forma pracy i cele: malowanie farbami witrażowymi na folii postaci zwierząt. Rozmowa na temat 
ochrony zwierząt . Poznawanie różnych gatunków zwierząt. 
 
29 lipca, piątek  - „Na dnie oceanu” (zajęcia plastyczno- edukacyjne) 
Forma pracy i cele: zapoznanie z florą i fauną mórz i oceanów i innych zbiorników wodnych. Wykonanie 
prac plastycznych na ten temat. 
 
3 sierpnia, środa - „Plastikowe czarowanie” (zajęcia ekologiczne – plastyczne) 
Forma pracy i cele: wykonanie z butelek, puszek, kartonu, wytłoczek po jajkach itp. różnych postaci, 
zabawek. Rozmowa o zmniejszaniu i eliminacji plastikowych opakowao w naszym życiu. 
 
 



Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty na dzieo 27 czerwca 
2016 r. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z 

przyczyn leżących po stronie organizatorów. 
 

5 sierpnia, piątek –  „Strachy na lachy”- papierowe stworki i potworki  (zajęcia edukacyjno -plastyczne) 
Forma pracy i cele: rozmowa na temat różnych fobii. Jak z nimi walczyd. Odczarowanie potworów których 
się boimy – praca plastyczna. 
 
8 sierpnia, poniedziałek - „Planszomania, czyli turlanie kostki z udziałem bibliotekarza – gry edukacyjne. 
 
10 sierpnia, środa - „Tajemniczy ogród”    (zajęcia ekologiczne – plastyczne) 
Forma pracy i cele: Malowanie obrazu przy pomocy plastikowej słomki. Dzieci poznają różne gatunki 
zwierząt i owadów żyjących na łące oraz podstawowe rośliny łąkowe. Doceniają prawo do życia nawet 
najmniejszych stworzeo. 
 
12 sierpnia, piątek – „Domowe Samosie” (zajęcia edukacyjno -plastyczne) 
Forma pracy i cele: rozmowa na temat złośliwych skrzatów domowych, żyjących obok nas, które psocą i 
przynoszą pecha. Prace plastyczne  na  w/w temat.  
17 sierpnia, środa - „Iskierka nadziei ” - torby i opakowania ekologiczne (zajęcia ekologiczne – 
plastyczne) 
Forma pracy i cele: projektowanie i wykonanie przy użyciu papieru, kartonów i innych  materiałów toreb  
i pojemników. Rozmowa na temat konieczności segregacji śmieci, poznawanie zasad recyklingu. 
 
19 sierpnia, piątek – „Kleksowe zwierzaki” (zajęcia edukacyjno -plastyczne) 
Forma pracy i cele: malowanie zwierzaków za pomocą kleksów. Zagadki, kalambury i nie tylko. 
 
22 sierpnia, poniedziałek - „Planszomania, czyli turlanie kostki z udziałem bibliotekarza – gry 
edukacyjne. 
 
24 sierpnia, środa – „Jak wygląda Ekoludek?”  (zajęcia ekologiczne – plastyczne) 
Forma pracy i cele: wykonanie z różnorodnych materiałów wtórnych portretu  Ekoludka. Aktywowanie i 
pobudzanie inwencji twórczych u dzieci po przez wprowadzanie ich w tematykę przyrodniczo-
ekologiczną. 
  
26 sierpnia, piątek – „Podróże Pana Brzechwy”- korowód  z postaciami (zajęcia edukacyjno - plastyczne) 
Forma pracy i cele: malowanie bohaterów z utworów J.Brzechwy , przedstawienie bohaterów jego 
utworów, połączenie cytatów z poszczególnymi postaciami. 
 
31 sierpnia, środa - „Drugie życie śmieciaków” – plakat ekologiczny   (zajęcia ekologiczne – plastyczne)  
Forma pracy i cele: wykonanie plakatu dowolna techniką (np. kolaż) nawołującego do ochrony 
środowiska i recyklingu, wymyślanie haseł na tematy ekologiczne. Pobudzanie i rozwijanie pozytywnej 
postawy wobec przyrody i jej ochrony. Wyrażanie swoich emocji „językiem” plastyki. 
 
 
Dwa bloki tematyczne Filia nr 6, Wrocławska 71 : 
 
Środy, godz. 11.00 – 13.00, EKO-WAKACJE,  
cykl  zajęd ekologiczno – plastycznych (Organizacja akcji ekologicznej dofinansowana ze środków 
WFOŚiGW we Wrocławiu).  
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Piątki, godz. 11.00 – 13.00, zajęcia edukacyjno –plastyczne 
 
 
    Szczegółowy plan Filia nr 6, Wrocławska 71:  
 

 
29 lipca, piątek - „Podróżowanie jest  fajne”- kolaż (zajęcia edukacyjno-plastyczne) 
 

 
 

Biblioteka dziecięco-Młodzieżowa, ul. Bankowa 27 
 

"Wakacyjne środy pod znakiem przyrody"  
 
we współpracy z DZPK o/Jelenia Góra.  
Wszystkie spotkania planujemy na godz. 11.00 
Pierwsze zajęcia odbędą się 06.07 2016 r. 
Następne co środę, a ostatnie 24.08.2016 r.  
Łącznie osiem wakacyjnych spotkao.  
Tematy oraz miejsce poszczególnych zajęd w przygotowaniu. (w planie są zajęcia wyjazdowe poza 
biblioteką) 
Szczegółowe informacje oraz  zgłoszenia dzieci na zajęcia na nr tel. 75 753 35 35. Organizator: Biblioteka 
Dziecięco-Młodzieżowa, Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, III piętro. 
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Muzeum Karkonoskie 

 
Zajęcia dla grup zorganizowanych po wcześniejszej rezerwacji jak i warsztaty skierowane dla osób 
indywidualnych w godz. od 11.00 do 14.00. Każdego dnia inny warsztat, oprócz poniedziałków. (informacje 

pod numerem tel. 75 75 23 46) 
W programie m.in.: 
- letni latawiec 
- wakacje zaklęte w słoiku 
- japonki - letnia moda 
-  mydła pachnące latem-  warsztaty mydlarskie 
- wietrzna zawieszka "biedronka" 

 
Biuro Wystaw Artystycznych 

 
Cykl warsztatów pt. „Wakacyjna przygoda” dla dzieci w wieku 7 – 13 lat z opiekunami. W ramach  
Warsztatów odbędą się cztery spotkania, podczas których zaplanowano zabawy aktywizujące dzieci 
plastycznie, ruchowo, intelektualnie i społecznie.  
 
 
 
Wakacyjna przygoda: 
 
23.08. Mapa skarbów. Spotkanie fanów podchodów i geocachingu. Miasto stanie się areną dla działao 
młodych poszukiwaczy skarbów i przygód, podczas których dowiedzą się oni wiele o mieście, jego 
parkach i pomnikach. 
 
24.08. Wakacyjne RPG. Spotkanie poświęcone kreacyjnej mocy fantazji, na której opierają się i sztuka, i 
życie. Uczestnicy wypróbują moc swojej wyobraźni malując fikcyjny świat i podejmując próbę 
uratowania go przed zniszczeniem. 
  
Zbiórka w BWA o godzinie 1100 
Czas trwania spotkania 2-4 godziny – w zależności od zaangażowania uczestników. 
Cena 10 zł dla trzyosobowej rodziny. Każda kolejna osoba - 5zł. (Cena za jedno spotkanie) 
Zapisy: 75 75 266 69 lub bwa@jeleniagora.pl 
Natalia Stolp, Iwona Makówka 
 
Prosimy zabrad ze sobą drugie śniadanie 
  

 
Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury 

Bajkowe Soboty w Parku Norweskim – w wakacyjne soboty (30 lipca oraz 6, 13, 20 sierpnia)  
w Parku Norweskim będą odbywad się Bajkowe Soboty, czyli warsztaty plastyczne, pokazy teatralne, 
występy clowna, animacje, gry i zabawy oraz konkursy dla dzieci z rodzicami. Wstęp jest wolny (więcej 
informacji będzie można uzyskad na stronie internetowej www.przystantworcza.pl). Plan może ulec 
zmianie. Imprezy realizowane są w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. 
 

 
 

http://www.przystantworcza.pl/
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Jeleniogórskie Centrum Kultury 
 
 
25 - 31 lipca  
SKOK w BLOK na jeleniogórskich podwórkach 
28.07.2016 - Plac zabaw ul. Okrzei godz. 12.00 - 18.30  
29.07.2016 - Plac zabaw ul. Noskowskiego 7 Zabobrze, godz. 12.00 - 18.30 
30.07.2016 - Plac zabaw ul. Trzcioskiego przy ODK Zabobrze, godz. 12.00 - 18.30 
31.07.2016 - Plac zabaw ul. Wiłkomirskiego 7 Zabobrze III, godz. 12.00 - 18.30 
Skok w Blok to animacyjno-artystyczny projekt realizowany na podwórkach dużych skupisk 
mieszkaniowych na terenie całego miasta. Prócz pracy warsztatowej w każdym miejscu zaplanowanych 
jest wiele niespodzianek, które mają rozwijad wyobraźnię oraz powodowad wzrost zainteresowania 
określonymi dziedzinami sztuki. Prezentacje zmieniają swoje miejsce codziennie, a to daje możliwośd 
dotarcia do szerokiej grupy odbiorców, zwłaszcza dzieci spędzających wakacje na swoich podwórkach. 
Działania animacyjne podzielone według harmonogramu przeplatają elementy zabawy, relaksu, 
wypoczynku fizycznego uczestników, z działaniami edukacyjnymi, pracą indywidualną i tworzeniem 
podwórkowego świata teatru. Projekt staje się świętem danego podwórka (info z JCK) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury 
 
Na podstawie dostarczonych materiałów 
przygotował Michał Kryla 
Wydział Kultury i Turystyki 
Urząd Miasta Jelenia Góra 
 


