
Dni Literatury Dziecięcej
„Warmiński kalejdoskop bajek”

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

04.06.2016, godz. 11:00-13:00 –  „Teatralne igraszki rodzinne na ulicy Pana Tadeusza” z okazji  
święta ulicy. 

08.06.2016, godz. 10:00 – „Bajeczna podróż z biegiem rzeki Łyny” – zajęcia literackie dla dzieci 
młodszych 

10.06.2016, godz. 16:30 – „Bajeczne igraszki rodzinne w bibliotecznym ogródku” w ramach 
Popołudniowego Zakręconego Klubu Książki

Multicentrum
ul. Limanowskiego 8
tel.: 89 526 65 17

01.06.2016, godz. 8:00-13:30 – Na dnie rzeki Łyny – warsztaty graficzne na podstawie Legendy 
o Łynie, dzieci 7-10 lat

02.06.2016, godz. 10:00-14:00 – Jak powstał Olsztyn? – warsztaty graficzne w oparciu o Legendę 
o św. Jakubie, dzieci 6-10 lat

03.06.2016, godz. 8:00-13:00 – Z wizytą w Olsztyńskim zamku – warsztaty techniczne 
z wykorzystaniem klocków K’nex, dzieci 5-10 lat

06.06.2016, godz. 8:00-13:00 – Warmińskie melodie – wariacje muzyczne z wykorzystaniem 
aplikacji komputerowych, dzieci 7-10 lat

07.06.2016, godz. 9:00-14:00 – Warmia na mapie Polski – warsztaty wiedzy z wykorzystaniem  
konsoli sensorycznej K’first, dzieci  7-10 lat

09.06.2016, godz. 8:00-12:00 – Co w Łynie płynie? – warsztaty laboratoryjne z wykorzystaniem 
czujników światła oraz innych narzędzi, dzieci 7-10 lat

Filia nr 5
ul. Orłowicza nr 27
tel.: 89 542 79 59

03.06.2016, godz. 12:00 – Podróże po literaturze: Warmia – zajęcia literacko-plastyczne, grupa  



zorganizowana.
08.06.2016, godz. 09:30 – „Warmińskie i mazurskie legendy o kwiatach" Ireny Kwintowej – 

warsztaty
09.06.2016, godz. 9:00 – Ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu plastycznego „Ilustrujemy

baśnie i legendy Marii Zientary-Malewskiej”, wystawa prac konkursowych

Filia nr 6
ul. Jarocka 65
tel.: 89 543 07 68

01-10.06.2016, Wystawa książek
01.06.2016, Całodniowy konkurs z nagrodami dla dzieci ze znajomości baśni i legend 

warmińskich.
04.06.2016, godz. 12:00 – „W krainie warmińskich baśni” – konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 

5-10 lat.
10.06.2016, godz. 10:00 – „Przygoda z Kłobukiem” – zajęcia literacko-plastyczne dla grup 

zorganizowanych.

Filia nr 9
ul. Żołnierska 47
tel.: 89 533 20 75

01.06.2016, godz. 9:00 – Po naszemu – zabawy z gwarą warmińską, zajęcia dla grupy 
zorganizowanej

02.06.2016, godz. 10:30-12:30 – IX Osiedlowa Parada Bajek
03.06.2016, godz. 10:00 – Echa bajek znad Łyny – zajęcia literackie dla dzieci przedszkolnych
07.06.2016, godz. 09:30 – W warmińskiej zagrodzie – zajęcia edukacyjno-literackie dla dzieci 

przedszkolnych.
08.06.2016, godz. 08:30 – Życie na warmińskim zamku – zajęcia literackie połączone z zabawami

ruchowymi dla uczniów klasy I.
09.06.2016, godz. 09:15 – Od Kłobuka do Batmana – kalejdoskop bohaterów literackich – zajęcia 

literackie dla dzieci przedszkolnych.
10.06.2016, godz. 11:00 – Sekrety. Tajemnice. Wstyd – spotkanie z  Elżbietą Zubrzycką.

Abecadło
al. Piłsudskiego 16
tel.: 89 527 28 10

01.06.2016, godz. 10:00 – Nad jeziorem bajka śpi – warsztaty literackie, grupa zorganizowana
01.06.2016, godz. 17:00 – Warmińskie symbole – Baba Pruska – warsztaty plastyczne, dzieci 

od 6 lat
02.06.2016, godz. 10:00 – Spektakl Teatru Korzunowiczów, grupa zorganizowana
03.06.2016, godz. 10:00 – Po naszemu – warsztaty gwary warmińskiej, grupa zorganizowana
04.06.2016, godz. 12:00 – Warsztaty tańca regionalnego dla dzieci – festiwal „Studencki 

Wielosztuk Kulturalny”
06.06.2016, godz. 10:00 – Głośne czytanie – Antologia warmińska, grupa zorganizowana
06.06.2016, godz. 17:00 – Elementarz gwary warmińskiej – warsztaty, dzieci od 4 lat



07.06.2016, godz. 11:30 – O małej Kasieńce i warmińskiej nocy – zabawy dla najmłodszych – 
Bajkoteka Malucha

07.06.2016, godz. 17:00 – O małej Kasieńce i warmińskiej nocy – zabawy dla najmłodszych – 
Bajkoteka Malucha

08.06.2016, godz. 17:00 – Warmińskie symbole – Warmiński Kłobuk – warsztaty plastyczne, dzieci
od 6 lat

09.06.2016, godz. 17:00 – O małej Kasieńce i warmińskiej nocy – zabawy dla najmłodszych 
Bajkoteka Malucha

10.06.2016, godz. 11:30 – Topniki w Kielarskim jeziorze – warsztaty literackie, grupa 
zorganizowana

Filia nr 12
ul. H. Sawickiej 2
tel.: 89 526 96 37

02.04.2016, godz. 16:00 – Zajęcia literacko-plastyczne – ZAKŁADKA – prezent 
04.06.2016, godz. 10:00-14:00 – Kiermasz książki dziecięcej. 

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

01.06.2016, Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Warmiński kalejdoskop bajek"

04.06.2016, godz. 11:30 – zajęcia literacko-plastyczne „Uśmiechnij się – bajko-kwiaty w bajkach 
warmińskich"

06.06.2016, godz. 17:00 – przedstawienie teatrzyku Kamishibai „O małej żniwiarce i sierpniowej  
nocy"

07.06.2016, godz. 17:00 – przedstawienie teatrzyku Kamishibai „O małej żniwiarce i sierpniowej  
nocy"

08.06.2016, godz. 17:00 – przedstawienie teatrzyku Kamishibai „Król sielaw"

09.06.2016, godz. 17:00 – przedstawienie teatrzyku Kamishibai „Król sielaw"

Filia nr 15
ul. Obrońców Tobruku 15/2U
tel.: 89 527 35 72

03.06.2016, godz. 16:00 – zajęcia literacko-plastyczne „Kłobukowe figle i psoty"
10.06.2016,  godz. 16:00 – „Skrzaty, elfy ,krasnoludki i inne małe ludki" – zajęcia plastyczne 

Filia nr 16
ul. Bałtycka 145
tel.: 89 527 63 54

01.06.2016, Z okazji Dnia Dziecka – cukierkowe zagadki z gwarą warmińską – dla wszystkich 



dzieci odwiedzających tego dnia bibliotekę.
03.06.2016, „O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach” – zabawy literackie i plastyczne

na podstawie baśni Marii Zientary-Malewskiej, grupa zorganizowana
07.06.2016, godz.10:00 – „O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach” – zabawy 

literackie i plastyczne na podstawie baśni Marii Zientary-Malewskiej.
09.06.2016, godz.10:00 – „O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach” – zabawy 

literackie i plastyczne na podstawie baśni Marii Zientary-Malewskiej.

Filia nr 18
ul. Żytnia 71
tel.: 89 527 89 52

01.06.2016, godz. 10:30 – W świecie bajek warmińskich, zajęcia dla dzieci przedszkolnych
02.06.2016, godz. 11:50 – Warmińska wioska, zajęcia plastyczne z uczniami z klas szóstych
03.06.2016, godz. 10:30 – „Święty Jakub patron Olsztyna”, zajęcia z najmłodszymi dziećmi z Klubu

Mam. 
06.06.2016, godz. 10:45 – „Legenda o Łynie”, warsztaty dla klas pierwszych
07.06.2016, godz. 11:50 – Zaklęty zamek w lesie olsztyńskim, warsztaty dla klas piątych
08.06.2016, godz. 10:30 – W świecie bajek warmińskich, zajęcia dla dzieci z Niepublicznego 

Przedszkola Zacisze.
09.06.2016, godz. 11:50 – warsztaty artystyczno-techniczne tworzenie plakietek piknikowych 
10.06.2016, godz. 10:30 – „Na zamku olsztyńskim”, zajęcia z najmłodszymi dziećmi z Klubu Mam. 


