
FERIE Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W TCZEWIE: 
 

 

Grupy niezorganizowane: 
 

15.02.2016 (poniedziałek):  

godz. 12.00: 

 
 

godz. 15.00: 

 

„Czerwony Kapturek” – głośne czytanie baśni organizowane przez 

filię nr 5 (przy ul. Kościuszki 1), 
 

„Bałwanki nie całkiem ze śniegu” – zajęcia plastyczne 

organizowane przez filię nr 9 (przy ul. Wyzwolenia 1), 

16.02.2016 (wtorek):  

godz. 12.00: 
 

 

godz. 14.00: 

 

 
 

 

 

 

godz. 15.00: 

 

 

Ulepimy dziś bałwana” – wykonanie figurki bałwana z masy solnej 

organizowane przez filię nr 5 (przy ul. Kościuszki 1), 
 

„Śnieżny bałwanek” - zajęcia organizowane przez  filię nr 2 (przy 

ul. Konarskiego 15), 
 

„Kosmiczny pojazd” – zajęcia plastyczne organizowane przez filię 

nr 3 (przy ul. Jagiełły 8), 
 

„Koty, kotki, koteczki” – zajęcia plastyczne organizowane przez 

filię nr 9 (przy ul. Wyzwolenia 1), 

17.02.2016 (środa):  

godz. 10.30: 

 
 

godz. 11.00: 

 
 

godz. 13.00: 

 
 

godz. 14.00: 

 
 

 

„Misie, miśki, misiaczki” – zajęcia literacko-plastyczne 

organizowane przez filię nr 4 (przy ul. Pionierów 7), 
 

„Na plastelinowej farmie” – zajęcia plastyczne organizowane przez 

filię nr 7 (przy ul. Broniewskiego 35), 
 

„Dzień gier planszowych” - organizowany przez filię nr 9 (przy ul. 

Wyzwolenia 1), 
 

„Kreatywnie z gazety” - zajęcia organizowane przez  filię nr 2 (przy 

ul. Konarskiego 15), 
 

"Dzieci Pana Astronoma" - głośne czytanie utworu organizowane 

przez filię nr 3 (przy ul. Jagiełły 8), 

18.02.2016 (czwartek): 

godz. 12.00: 
 

 

godz. 14.00: 

 
 

godz. 15.00: 

 

 
 

godz. 16.00: 

 

„Kot w butach” – głośne czytanie baśni organizowane przez filię nr 

5 (przy ul. Kościuszki 1), 
 

„Zimowy krajobraz” - zajęcia organizowane przez  filię nr 2 (przy 

ul. Konarskiego 15), 
 

„Pokaz mody zimowej” – tworzenie zimowych kreacji na patykach 

od lodów organizowane przez Klub Kubusia Puchatka działający 

przy fili nr 5 (przy ul. Kościuszki 1), 
 

„Klub Franklina” działający przy fili nr 3 (przy ul. Jagiełły 8) 

zaprasza na coczwartkowe zajęcia, 

19.02.2016 (piątek): 

godz. 12.00: 

 
 

godz. 14.00: 

 
 

godz. 15.00: 

 

„Zimowy krajobraz” – zajęcia plastyczne organizowane przez filię 

nr 5 (przy ul. Kościuszki 1), 
 

„Eko Robot” - zajęcia organizowane przez filię nr 3 (przy ul. 

Jagiełły 8), 
 

„Kolorowo i ryżowo” – zajęcia plastyczne organizowane przez filię 

nr 4 (przy ul. Pionierów 7), 



22.02.2016 (poniedziałek): 

godz. 12.00: 

 

 

godz. 15.00: 

 

„Śpiąca królewna” głośne czytanie baśni organizowane przez filię 

nr 5 (przy ul. Kościuszki 1), 

 

„Bajkowe ZOO z masy solnej” – zajęcia plastyczne organizowane 

przez filię nr 9 (przy ul. Wyzwolenia 1), 

23.02.2016 (wtorek): 

godz. 12.00: 

 

 
 

godz. 14.00: 

 
 

 

 

 

 

 

godz. 15.00: 

 

„Łamigłówki i krzyżówki dla sprytnej główki” – rozwiązywanie 
quizów, rebusów i zagadek organizowane przez filię nr 5 (przy ul. 

Kościuszki 1), 
 

„Kreatywnie z papierowych talerzyków” – zajęcia  organizowane 

przez  filię nr 2 (przy ul. Konarskiego 15), 
 

„Malujemy kosmos” - zajęcia plastyczne organizowane przez filię 

nr 3 (przy ul. Jagiełły 8), 
 

„Nawet smok musi myć zęby” czytanie publikacji w ramach 

spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy fili nr 9 

(przy ul. Wyzwolenia 1), 

24.02.2016 (środa): 

godz. 11.00: 

 
 

godz. 13.00: 

 
 

godz. 14.00 

 
 

 

„Dzień gier planszowych” – organizowany przez filię nr 7 (przy ul. 

Broniewskiego 35), 
 

„Puzzlomania” - organizowana przez filię nr 9 (przy ul. 

Wyzwolenia 1), 
 

„Odlotowy słoń” – zajęcia edukacyjne organizowane przez  filię nr 

2 (przy ul. Konarskiego 15), 
 

Głośne czytanie „ciekawostek i zagadek o kosmosie...” 

organizowane filię nr 3 (przy ul. Jagiełły 8), 

25.02.2016 (czwartek): 

godz. 10.30: 

 
 

godz. 12.00: 
 

 

 

godz. 14.00: 

 
 

godz. 15.00 

 

 
 

godz. 16.00 

 

Moje miasto Tczew – zajęcia organizowane przez filię nr 4 (przy ul. 

Pionierów 7), 
 

„Tomcio Paluch” – głośne czytanie baśni organizowane przez filię 

nr 5 (przy ul. Kościuszki 1), 
 

„Ptaki w karmniku” - zajęcia organizowane przez  filię nr 2 (przy 

ul. Konarskiego 15), 
 

„Bajkowy świat z papieru” – wykonywanie postaci z bajek w 

ramach Klubu Kubusia Puchatka działającego przy fili nr 5 (przy 

ul. Kościuszki 1), 
 

„Klub Franklina” działający przy fili nr 3 (przy ul. Jagiełły 8) 

zaprasza na coczwartkowe zajęcia, 

26.02.2016 (piątek): 

 

„Księżycowy kamień” zajęcia organizowane przez filię nr 3 (przy 

ul. Jagiełły 8). 

 

 

  



 

Grupy zorganizowane: 
 

„U nas jest wesoło i kolorowo” - zajęcia dla dzieci w wieku 5-8 lat, organizowane przez  

filię nr 2 (przy ul. Konarskiego 15).  

Terminy: 16-18.02 i 23-25.02.2016 r. 
 

„Kosmiczne przygody" - zajęcia organizowane przez filię nr 3 (przy ul. Jagiełły 8). 

Terminy: 15-17.02 i 22-24.02.2016 r. 
 

„Ferie z Biblioteką“ – zajęcia organizowane przez filię nr 4 (przy ul. Pionierów 7).  

Terminy: 16 i 23.02.2016 r. 
 

„Kraina lodu w bibliotece” – zajęcia literacko-plastyczne organizowane przez filię nr 5  

(przy ul. Kościuszki 1) 

Terminy: 15-26.02.2016 r. 
 

„Zaplątane ferie w bibliotece” – zajęcia literacko-plastyczne organizowane przez filię nr 9 

(przy ul. Wyzwolenia 1) 

Terminy: 15-17.02. i 22-24.02.2016 r. 
 

„Orzeł Biały w grodzie Gryfa, czyli jak Tczew wrócił do Polski” – zajęcia organizowane przez 

Sekcję Historii Miasta (budynek główny MBP w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego 6). 

Terminy: 15-26.02.2016 r. 
 

„Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Internecie” - zajęcia organizowane przez Sekcję Historii 

Miasta (budynek główny MBP w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego 6). 

Terminy: 15-26.02.2016 r. 

 

W trakcie ferii możliwe będzie również korzystanie z kącików zabaw funkcjonujących w 

filiach nr 3, 5, 7 i 9. 

Kontakt z Biblioteką: 

www.mbp.tczew.pl 

www.facebook.pl/mbptczew 

tel. 58 531 35 50  

Filia nr 1: 58 531 36 56 filia1@mbp.tczew.pl 

Filia nr 2: 58 531 09 21 filia2@mbp.tczew.pl 

Filia nr 3: 58 532 72 27 filia3@mbp.tczew.pl 

Filia nr 4: 58 531 45 54 filia4@mbp.tczew.pl 

Filia nr 5: 58 531 35 50 w.24 filia5@mbp.tczew.pl 

Filia nr 6: 58 531 35 50 w.18 filia6@mbp.tczew.pl 

Filia nr 7: 58 532 14 46 filia7@mbp.tczew.pl 

Filia nr 8: 58 531 35 50 w. 12 filia8@mbp.tczew.pl 

Filia nr 9: 58 531 58 59 filia9@mbp.tczew.pl 
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