
Filia nr 2
ul.  Świtezianki 4
tel. 89 533 50 52

Zapraszamy na zajęcia pod hasłem „Na tropach przygody przyjaciół książkowych”:

25.01. (poniedziałek), godz. 11.00: Tajemnicza Baśniolandia (część 1)
28.01. (czwartek), godz. 11.00: Detektywistyczne Biuro Biblioteczne (część 1)

01.02. (poniedziałek), godz. 11.00: Tajemnicza Baśniolandia (część 2)
04.02 (czwartek), godz. 11.00: Detektywistyczne Biuro Biblioteczne (część 2)

_______________________________________________________________________________

MultiCentrum
ul. Limanowskiego 8

tel. 89 526 65 17

W okresie ferii zimowych proponujemy dzieciom udział w warsztatach odbywających się na pięciu 
modułach: 

 K-First  – edukacyjne zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu K-First
 Multitechnika – warsztaty techniczne z wykorzystaniem klocków k’nex
 Multimuzyka – warsztaty muzyczne wykorzystujące aplikacje komputerowe
 Multigrafika – warsztaty plastyczne z wykorzystaniem aplikacji komputerowych: Art Rage, 

Corel
 Multinauka – warsztaty naukowe z wykorzystaniem MultiLogPro i mierników różnych 

wielkości fizycznych

Uwaga! O kolejności warsztatów decydują instruktorzy zajęć.

Zajęcia będą odbywały się (od poniedziałku do piątku) w następującym porządku:



Dzieci w wieku 4-7 lat w godzinach 10.30 – 12.00
Dzieci w wieku 7-9 lat w godzinach 12.30 – 14.30
Dzieci w wieku 9+ w godzinach 15.00 – 17.00

_______________________________________________________________________________

Filia nr 5
ul. Orłowicza 27

tel. 89 542 79 59

 26.01. (wtorek), godz. 10.30:  W bałwankowej krainie (zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o
literaturę związaną z zimą) 

 28.01. (czwartek), godz. 10.30: W bałwankowej krainie (zajęcia literacko-plastyczne w oparciu 
o literaturę związaną z zimą) 

 02.02. (wtorek), godz. 10.30: W bałwankowej krainie (zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o 
literaturę związaną z zimą) 

 04.02. (czwartek), godz. 10.30: W bałwankowej krainie (zajęcia literacko-plastyczne w oparciu 
o literaturę związaną z zimą) 

_______________________________________________________________________________

Filia nr 6
ul.  Jarocka 65

tel. 89 543 07 68

Warsztaty  literacko-plastyczne pod hasłem „Ferie z detektywem Łodygą”,  dla dzieci w wieku 5-10 lat:

  26.01. (wtorek), godz. 13.00: „Klub Detektywa Łodygi”  - warsztaty literackie

 28.01. (czwartek), godz. 13.00:  „Zimowe zabawy Detektywa Łodygi” - gry i zabawy literacko –
detektywistyczne

 30.01. (sobota), godz. 12.00: "Zabawy na śniegu z Detektywem Łodygą" -  gry i zabawy 
ruchowe

 02.02. (wtorek), godz.13.00: „Malujemy z Detektywem Łodygą” - warsztaty literacko - 
plastyczne

 04.02. (czwartek), godz. 13.00: „Eko – zagadki Detektywa Łodygi” - warsztaty ekologiczno – 
literackie

______________________________________________________________________________



Filia nr 9
Ul. Żołnierskiej 47
tel. 89 533 20 75

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat pod hasłem „Bajkowa zima na Książkowym 
Wzgórzu”: 

 26.01. (wtorek), godz.  12.00:  Zima na królewskim dworze (zajęcia literacko-plastyczne i 
zabawy ruchowe)

 28.01. (czwartek), godz. 12.00: Tajemnica weneckiej maski (zajęcia literacko-plastyczne i 
zabawy ruchowe) 

 02.02. (wtorek), godz. 12.00: Strój karnawałowy według zwariowanej Kingi (zajęcia literacko-
plastyczne i zabawy ruchowe) 

 04.02. (czwartek), godz. 12.00: Już wirują serpentyny… bal (zajęcia literacko-plastyczne i 
zabawy ruchowe)

___________________________________________________________________________

Abecadło
al. Piłsudskiego 16 

tel. 89 527 28 10

Zapraszamy na zajęcia pod hasłem „Kosmiczne ferie w Abecadle”:

 25.01. (poniedziałek),  godz. 17.00: Pan Kleks w kosmosie (zajęcia literacko plastyczne dla 
dzieci powyżej 4 lat)

 27.01. (środa),  godz. 12.00: Kosmiczne wiadomości czyli wszechświat w pigułce (zajęcia dla 
dzieci powyżej 6 lat)

 27.01. (środa), godz. 17.00: Układ słoneczny (warsztaty plastyczne dla dzieci powyżej 6 lat)

 29.01. (piątek),  godz. 12.00: Kosmos na wesoło (gry, zagadki, kalambury kosmiczne dla dzieci 
powyżej 6 lat)

 01.02. (poniedziałek),  godz. 17.00: Kosmiczne gry i zabawy  (zabawy plastyczne i ruchowe dla
dzieci powyżej 4 lat)

 03.02. (środa),  godz. 12.00: Podróże w kosmosie czyli jak zdobyć wszechświat (zajęcia dla 
dzieci powyżej 6 lat)

 03.02. (środa), godz. 17.00: Statki kosmiczne, czyli warsztaty plastyczne – wspólna budowa 
pojazdów kosmicznych z przeróżnych materiałów (zajęcia dla dzieci powyżej 6 lat)



 05.02. (piątek),  godz. 12.00: Kosmiczny bal karnawałowy na zakończenie ferii

___________________________________________________________________________

Planeta 11
al. Piłsudskiego 38

tel. 89 535 44 88

Zapraszamy na „Muzyczne Ferie z Planetą 11”:

 25.01. (poniedziałek), godz. 12.00: Początek głosowania na prace w konkursie fotograficznym 
„Muzyczne selfie” (na facebooku)

 26.01. (wtorek), godz. 10.00: Ptasie trele - zajęcia o odgłosach ptaków i nie tylko 
przeznaczone dla dzieci  od 10 lat i młodzieży (zajęcia dla grup zorganizowanych, zapisy: 89 
535 44 88)

 26.01. (wtorek), godz. 17.00: Warsztaty plastyczne (zapisy: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl)

 27.01. (środa), godz. 19.00: Bezpłatna projekcja hitu filmowego (info: 89 535 44 88)

 29.01. (piątek), godz.  15.00: Warsztaty gier bitewnych (sala konferencyjna)

 01.02. (poniedziałek), godz. 12.00: Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Muzyczne 
selfie”

 02.02 (wtorek), godz. 12.00: Turniej ps3 – FIFA 16 (za szafą - zapisy od 11.30)

 02.02 (wtorek), godz. 17.00: Warsztaty plastyczne (zapisy: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl)

 03.02. (środa), godz. 10.00: Ptasie trele - zajęcia o odgłosach ptaków i nie tylko dla dzieci od 
10 lat oraz młodzieży (zapisy: kamila.radziminska@planeta11.pl)

 03.02. (środa), godz. 19.00: Bezpłatna projekcja hitu filmowego (info: 89 535 44 88)

 05.02. (piątek): Warsztaty bębniarskie (info: 89 535 44 88)

Uwaga! Każdego dnia istnieje możliwość projekcji kina familijnego dla grupy zorganizowanej: 
tel. 89 535 44 88

Zapraszamy codziennie na planetarne stoisko tabletowe - zachęcamy do korzystania z aplikacji Garage
Band.

______________________________________________________________________________



Filia nr 12
ul. Hanki Sawickiej 2

tel. 89 526 96 37

Zajęcia  literacko-plastycznych dla dzieci :
  25.01. (poniedziałek), godz. 16.00:  Kotylion z tkaniny

 26.01. (wtorek), godz. 16.00: Maska – papieroplastyka

 27.01. (środa), godz. 16.00: Instrument ludowy

 28.01. (czwartek), godz. 16.00: Marcepanki z Rusi

 29.01. (piątek), godz. 16.00: Skrzynia warmińska

 30.01. (sobota), godz. 13.00: „Makijaż” karnawałowy

 01.02. (poniedziałek), godz. 16.00: Szmaciak warmiński

 02.02. (wtorek), godz. 16.00: Pejzaż – kalkografia

 03.02. (środa), godz. 16.00: Zimowy bukiet

 04.02. (czwartek), godz. 16.00: Faworki karnawałowe

 05.02. (piątek), godz. 16.00: Trufle

 06.02. (sobota), godz. 13.00: Wianek wróżebny – na ostatki

Wszystkie zajęcia rozpoczynać będzie głośne czytanie książek związanych ściśle z tematem.

___________________________________________________________________________

Filia nr 13 
ul. Sikiryckiego 9
tel. 89 543 13 15

Zapraszamy na cykl zajęć pod hasłem „Ferie na Tęczowych Wyspach” (oferta dla dzieci młodszych):

 26.01. (wtorek), godz. 11.30: Masza i Niedźwiedź na Leśnej Wyspie (warsztaty literacko-

artystyczne: głośne czytanie, zabawy, teatrzyk kukiełkowy i warsztaty plastyczne pod hasłem  

„Daleki krewny – panda”)

 28.01. (czwartek), godz.  11.30: Tappi odkrywa Błękitną Wyspę (warsztaty literacko-

artystyczne: głośne czytanie, zabawy i warsztaty plastyczne pod hasłem „ Skarpetkowe 

bałwanki”)

 30.01. (sobota), godz. 11.30: Wesoły Ryjek wyrusza na Wyspę Domowego Ogniska 

(warsztaty literacko-artystyczne: głośne czytanie, zabawy i warsztaty plastyczne pod hasłem 

„Świńskie ryjki”)



 02.02. (wtorek), godz. 11.30: Jaki kolor ma Wyspa Skrzatów? (warsztaty literacko-

artystyczne: głośne czytanie, zabawy, teatrzyk Kamishibai i warsztaty plastyczne pod hasłem 

„Irlandzkie skrzaty”)

 04.02. (czwartek), godz. 11.30: Co nowego na Wyspie Uczuć? (warsztaty literacko-artystyczne:

głośne czytanie, zabawy i warsztaty plastyczne pod hasłem „Walentynkowe upominki”)

Oferta dla grup zorganizowanych:

 Skarpetkowe bałwanki (warsztaty plastyczne)

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu oraz tematu (tel. 89 543 13 15)

Oferta dla dzieci starszych i młodzieży:

 27.01. (środa), godz. 16.30: Akademia Rękodzieła (warsztaty plastyczne, podczas których 

uczestnicy będą uczyć wybranej techniki rękodzielniczej)

___________________________________________________________________________

Filia nr 15 
ul. Obrońców Tobruku 15/2U

tel. 89 527 35 72

Zapraszamy na cykl literacko-plastyczno-ruchowych zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat pod 
hasłem  "Ferie z Basią, czyli jak zrozumieć  świat i jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach”:

 26.01 (wtorek), godz. 10.30-12.00: Basia z wizytą u dziadków

 29.01 (piątek), godz. 10.30-12.00: Basia na zakupach

 02.02 (wtorek), godz. 10.30-12.00: Modna szafa Basi

 05.02 (piątek), godz. 10.30-12.00: Basia poznaje zwierzęta

___________________________________________________________________________

Filia nr 16
ul. Bałtycka 145

tel. 89 527 63 54

Zapraszamy na zajęcia pod hasłem „ Zima z Kubusiem Puchatkiem” (w związku z 60. rocznicę śmierci 
autora  przygód sympatycznego misia i jego przyjaciół, A.A. Milne`a, przypadającą 31 styczniu 2016 r.):



 25.01. (poniedziałek), godz. 12.00: Kubuś Puchatek dokarmia ptaki (quizy, zabawy ruchowe, 
zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat)

 27.01. (środa), godz. 12.00: Kubuś Puchatek i śniegowy bałwan ( quizy, zabawy ruchowe, 
zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat)

 29.01. (piątek),  godz. 12.00: Do dzieła! Czyli małe co nieco z rękodzieła (zajęcia dla dzieci w 
wieku 7-12 lat)

 30.01. (sobota),  godz. 12.00: Turniej gier planszowych  (zajęcia dla dzieci oraz całych rodzin)
 

 01.02. (poniedziałek),  godz. 12.00: Kubuś Puchatek rozpoznaje ślady na śniegu  (quizy, 
zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat)

 03.02. (środa),  godz. 12.00: Do dzieła! Czyli małe co nieco z rękodzieła  (zajęcia dla dzieci w 
wieku 7-12 lat)

___________________________________________________________________________

Filia nr 18
ul. Żytnia 71

tel. 89 527 89 52

 25.01. (poniedziałek),  godz. 10.30: Magiczne ferie (warsztaty z aktorką Urszulą Dąbrowską, 
zapisy: 89 527 89 52) 

 27.01. (środa),  godz. 10.30: „Zwierzak za kierownicą” czyli zasady prawidłowego zachowania 
się na drodze połączone ze spotkaniem z Joanną Podolak, współautorką książki (zapisy: 
89 527 89 52) 

 29.01. (piątek),  godz. 10.30: Piątek z Kubusiem Puchatkiem w Klubie Mam

 01.02. (poniedziałek), godz. 10.30: Świat wokół nas (warsztaty ekologiczne dla dzieci z 
przedszkola, zapisy: 89 527 89 52)

 05.02. (piątek),  godz. 10.30: Piątek z Kubusiem i Tosią w Klubie Mam


