
Miejska Biblioteka Publiczna po raz kolejny, nie zapominając o swoich najmłodszych 

czytelnikach, przygotowała dla nich ofertę ciekawego spędzenia czasu w wakacje. Na każdego  

z naszych milusińskich czeka wiele atrakcji, w tym unikalne zajęcia, skierowane do grup 

niezorganizowanych oraz zorganizowanych.  

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: 

 

Poniedziałek 11 lipca  
Biblioteka na os. Staszica (ul. Pionierów 7) zaprasza na zajęcia pn. Bawimy się piaskiem, podczas 

których będzie można stworzyć unikatową pamiątkę z ziaren piasku. 

 

Wtorki 12, 19 i 26 lipca 
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 spróbować swoich sił w wyrabianiu prawdziwych dzieł sztuki w ramach 

zajęć: pn. Wakacje w ślimaczym tempie (12 lipca), Co w trawie piszczy (19 lipca), W promieniach 

wakacyjnego słońca (26 lipca). Początek zajęć o godzinie 12.00. 

  

Środy 13, 20 i 27 lipca 
Biblioteka dziecięca na Starym Mieście (przy ul. Kościuszki 1) zaprasza wszystkie dzieci chcące 

poszerzać swoje horyzonty do zarezerwowania sobie wszystkich lipcowych śród (godz. 10.00), by 

wziąć udział w warsztatach pn. Szybcy i mądrzy, na których poznają tajniki szybkiego i efektywnego 

uczenia się.  

 

Biblioteka na Suchostrzygach (przy ul. Jagiełły 8) na  godz. 10.00 zaprasza do udziału w zajęciach 

pn. Letnia biżuteria z koralików (13 lipca), Plastelinki (27 lipca). Nie zabraknie również atrakcji dla 

aktywnych, którzy będą mogli spędzić mile czas przy grach i zabawach ruchowych (20 lipca).  

 

Biblioteka na os. Witosa (Górki, ul. Broniewskiego 35) w środę 20 lipca o godz. 11.00 otworzy 

swoje podwoje, w ramach Dnia gier planszowych, dla najmłodszych miłośników zmagań na planszy.  

 

Czwartki 14, 21 i 28 lipca 
Biblioteka dziecięca na Starym Mieście (przy ul. Kościuszki 1) zaprasza wszystkie chętne dzieci na 

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! 
 

http://www.mbp.tczew.pl/

