
PLAN WYDARZEŃ DLA DZIECI REALIZOWANYCH W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2023 
przez placówki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie 

(16 – 27 stycznia 2023 r.) 
Ferie jak w bajce  

 
16 – 27 stycznia 2023 r. 

 

Biblioteka Godziny Wydarzenia 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 

tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

w godzinach 
otwarcia 
biblioteki 

Kącik dla najmłodszych czytelników, ich rodziców lub opiekunów 
- gry planszowe, puzzle, kolorowanki, bloki rysunkowe, kredki,  
 
Dla młodzieży - gry planszowe IPN: Reglamentacja, Kolejka: 
Ogonek, 303 – bitwa o Wielką Brytanię, Pamięć ’39, 111- Alarm 
dla Warszawy, ZnajZnak – Monte Cassino, W obronie Lwowa.                                                                          

 

16 stycznia (poniedziałek) 
 

Biblioteka Godziny Wydarzenia 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 

tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 

Biżuteria z koralików – warsztaty tworzenia bransoletek, 
naszyjników oraz breloków. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

 

17 stycznia (wtorek) 
 

Biblioteka Godziny Wydarzenia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży 

ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 

oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 

Mobilne Laboratoria Przyszłości: zajęcia warsztatowe, tematy 
prezentacji: Druk 3D, Sztuczna inteligencja, Mikrokontrolery. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 
Zima Muminków - wspólne czytanie, zabawy sensoplastyczne na 
folii. 
 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

12.00-13.00 

Mobilne Laboratoria Przyszłości: zajęcia warsztatowe, tematy 
prezentacji: Druk 3D, Sztuczna inteligencja, Mikrokontrolery. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 

tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

9.00-10.00 

Mobilne Laboratoria Przyszłości: zajęcia warsztatowe, tematy 
prezentacji: Druk 3D, Sztuczna inteligencja, Mikrokontrolery. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

Filia nr 13 
ul. Iwonicka 38 
tel.: (017) 8669-452 

filia-13@wimbp.rzeszow.pl 

10.00-11.00 

Mobilne Laboratoria Przyszłości: zajęcia warsztatowe, tematy 
prezentacji: Druk 3D, Sztuczna inteligencja, Mikrokontrolery. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

Filia nr 15 

ul. Lwowska 60 
tel.: (017) 8669-481 

filia-15@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 
Zabawy na śniegu – warsztaty plastyczne dla dzieci z Oddziału 
Pediatrii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Królowej 
Jadwigi w Rzeszowie. 
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18 stycznia (środa) 
 

Biblioteka Godziny Wydarzenia 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 

tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 

Szklana kula - warsztaty literacko-plastyczne, na których dzieci 
wykonają zimową „szklaną” kulę, wykorzystując do tego 
plastikowe kubeczki. Inspiracją do tworzenia zimowego świata 
będzie przeczytana książka. 

Filia nr 5 
ul. Budziwojska 194 

tel.: (017) 8669-467 
filia-5@wimbp.rzeszow.pl 

14.00-16.00 

W czasach Małej Księżniczki. Kim jest Sara? Poznajmy się! 
Warsztat malarski. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 

tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.15 

Filcowe cudeńka - warsztaty krawieckie dla dzieci w wieku 8-14 
lat. Projektowanie i szycie broszek oraz breloczków z filcu. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

Filia nr 10 

ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 

Drzewo w zimowej sukience – kreatywne warsztaty plastyczne, 
tworzenie oryginalnego drzewka w zimowej scenerii. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

 
19 stycznia (czwartek) 

 

Biblioteka Godziny Wydarzenia 

Filia nr 3 
ul. Krzyżanowskiego 6 

tel.: (017) 8669-464 
filia-3@wimbp.rzeszow.pl 

16.30-18.00 

Babciu, Dziadku, dobrze, że jesteś! – warsztaty literacko-
plastyczne o charakterze międzypokoleniowym. Dzieci wraz 
z dziadkami wysłuchają wybranych bajek – chętni dziadkowie 
włączą się w czytanie, wspólnie wezmą udział w grach 
integracyjnych, dzieci przygotują prezenty dla babć i dziadków 
z okazji ich święta: kwiaty dla babć i ramki na zdjęcia dla dziadków. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

 

10.30-12.00 
 
Domek Muminków na skarby – wspólne czytanie, warsztaty DIY. 

 

Filia nr 5 
ul. Budziwojska 194 

tel.: (017) 8669-467 
filia-5@wimbp.rzeszow.pl 

14.00-16.00 

W czasach Małej Księżniczki. Bon ton Damy i Gentelmana! 
Warsztaty tworzenia kartek. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

8.15-9.30 
Poznaj Misia z Krainy Mrozu - warsztaty plastyczne dla dzieci 
w wieku od 5 do 11 lat. 

Filia nr 10 

ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 

Wybuchowe świętowanie - międzypokoleniowe spotkanie 
w bibliotece z okazji Dnia Babci i Dziadka. W programie liczne 
atrakcje m.in. efektowny pokaz z wykorzystaniem ciekłego azotu 
przygotowany przez Tomasza Madeja - pasjonata fizyki ze 
Stowarzyszenia EKOSKOP. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 
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20 stycznia (piątek) 

 

Biblioteka Godziny Wydarzenia 

Filia nr 5 
ul. Budziwojska 194 

tel.: (017) 8669-467 
filia-5@wimbp.rzeszow.pl 

14.00-16.00 

W czasach Małej Księżniczki. W tańcu gotowanie - Bransoletki 
przyjaźni z modeliny. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

 
 
 

23 stycznia (poniedziałek) 
 

Biblioteka Godziny Wydarzenia 

Filia nr 9 
ul. Czackiego 5 

tel.: (017) 8669-475 
filia-9@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 

Karnawałowe stylizacje – warsztaty plastyczne: maski 
karnawałowe, korony, pióropusze. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

 
 

24 stycznia (wtorek) 
 

Biblioteka Godziny Wydarzenia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży 

ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 

oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 

Sowa, mądra głowa - warsztaty DIY dla dzieci w wieku 6-12 lat - 
tworzenie kolorowych sówek z szyszek, drewienek i patyczków.  
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 
Pałac Muminków ze śniegu - wspólne czytanie, warsztaty 
plastyczne. 

Filia nr 6 
ul. Podwisłocze 6 

tel.: (017) 8669-470, -469 
filia-6@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.15 

Daj drugie życie starej płycie - warsztaty recyklingowe metodą 
decoupage dla dzieci w wieku 6-13 lat. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 

Ferie zimowe z Instytutem Pamięci Narodowej - Oddziałem 
w Rzeszowie –  warsztaty  dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat 
z przedstawicielami Instytutu. (Maciejem Rędziniakiem i Zenonem 
Fajgerem). 

Filia nr 10 

ul. Podchorążych 1 
tel.: (017) 8669-477, -478 

filia-10@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 

Mały chemik w akcji - warsztaty laboratoryjne, wykonanie 
kolorowych, pachnących kulek do kąpieli z wykorzystaniem 
naturalnych składników. Zajęcia prowadzone przez Katarzynę 
Ruszałę, prezesa Stowarzyszenia EKOSKOP. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 
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25 stycznia (środa) 
 

Biblioteka Godziny Wydarzenia 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 

Niezwykły Świat Animacji - 60-lat Bolka i Lolka - zajęcia 
edukacyjne dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, poprowadzone przez 
przedstawiciela (Renatę Dziepak) Muzeum Dobranocek ze zbiorów 
Wojciecha Jamy w Rzeszowie. 

Filia nr 16 
ul. Gromskiego 10a 
tel.: (017) 8669-482/3 

filia-16@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 

Drukowane kolaże – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5-11 
lat. Wyczarujemy obrazki nie tylko do oglądania, ale także do 
czytania! 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

 

26 stycznia (czwartek) 
 

Biblioteka Godziny Wydarzenia 

Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży 

ul. Słowackiego 11 
tel.: (017) 8669-457, -499 

oddzial@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.00 

Narysuj mi baśń - warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci 
w wieku 6-12 lat, na podstawie baśni Wilhelma i Jacoba Grimmów 
oraz Hansa Christiana Andersena – projektowanie baśniowego 
komiksu. 
 
Na zajęcia obowiązują zapisy. 

Filia nr 4 
ul. Ofiar Katynia 15 

tel.: (017) 8669-466 
filia-4@wimbp.rzeszow.pl 

10.30-12.00 
Muminki w teatrze - wspólne czytanie, tworzenie kart narracyjnych 
do teatrzyku kamishibai. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

8.15-9.30 
Poznaj Misia z Krainy Mrozu - warsztaty plastyczne dla dzieci 
w wieku od 5 do 11 lat. 

Filia nr 7 
ul. Osmeckiego 51 

tel.: (017) 8669-471 
filia-7@wimbp.rzeszow.pl 

11.00-12.30 

Odkrywajmy Europę - spotkanie europejskie - warsztaty 
edukacyjne dla dzieci w wieku od 5. do 11. lat, poprowadzone 
przez przedstawicieli Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-
Rzeszów działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie. 
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