
Ferie zimowe 2022 

Termin: 17-30 stycznia 2022 r.  

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie 

Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych MBP w Koninie 
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin, tel. 63 242 85 37 w. 126, email: wypozyczalnia-audiowizualna@mbp.konin.pl 

Lp. Dokładna nazwa imprezy 

Dokładna data 

imprezy 

(dzień-miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

1 Neorobotyka – warsztaty 

dla dzieci w wieku 8-12 lat 

27.01.2022, 

I grupa – godz. 

12.00-13.00 

II grupa 13.30-

14.30 

Wstęp wolny, ale 

obowiązują zapisy, 

liczba miejsc 

ograniczona 

Wypożyczalnia 

Zbiorów 

Audiowizualnych 

MBP, 

ul. Dworcowa 13 

Zajęcia pobudzające kreatywność 

uczestników.  

W myśl zasady "nauka poprzez zabawę" 

przedstawione są określone problemy do 

zbadania i sposób ich 

rozwiązania.  Zagadnienia z robotyki oraz 

informatyki, pokazane są w taki sposób, aby 

każdy mógł z łatwością przyswoić wiedzę. 

Pierwszy etap to budowanie robotów 

z klocków Lego Technics, kolejny etap 

warsztatów to programowanie. 

 

 

mailto:wypozyczalnia-audiowizualna@mbp.konin.pl


Filia dla Dzieci i Młodzieży 
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin,  tel. 63 242 38 30 lub 63 242 85 37 w. 124, email: dziecieca@mbp.konin.pl 

Lp. Dokładna nazwa imprezy 

Dokładna data 

imprezy 

(dzień-miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

1 Zakładka dla Marii 17-28.01.2022 r. otwarta Filia dla Dzieci 

i Młodzieży 

MBP w Koninie, 

ul. Dworcowa 13 

Każdy, kto wypożyczy w ferie 

książkę, dostanie w prezencie 

ozdobną zakładkę z cytatem 

z książki M. Konopnickiej 

i ilustracją z książki. 

Wystawa książek o krasnoludkach. 

2 Krasnoludki na 

jagodach 

 

17.01.2022 r. 

godz. 10:30 – 12:00 

otwarta Filia dla Dzieci 

i Młodzieży 

MBP w Koninie, 

ul. Dworcowa 13 

 głośne czytanie utworów 

Marii Konopnickiej, 

 quiz dla dzieci ze znajomości 

czytanych utworów, 

 malowanie bajkowych postaci 

na szarym papierze, 

3 My jesteśmy 

krasnoludki 

18.01.2022 r.  

godz. 10:30 – 12:00 

otwarta 

 

Filia dla Dzieci 

i Młodzieży 

MBP w Koninie, 

ul. Dworcowa 13 

Warsztaty manualne dla dzieci 

w wieku 5-8 lat. Robimy 

krasnoludki ze skarpet, włóczki 

i ryżu. 

mailto:dziecieca@mbp.konin.pl


Lp. Dokładna nazwa imprezy 

Dokładna data 

imprezy 

(dzień-miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

4 Zajęcia z dziećmi 19.01.2022 r. 

godz. 9:30 - 10:30 

zamknięta Filia dla Dzieci 

i Młodzieży 

Przedszkole nr 6 

w Koninie 

MBP w Koninie, 

ul. Dworcowa 13 

Zajęcia z dziećmi w Przedszkolu nr 

6 w Koninie, II grupy 

przedszkolaków. 

 

  



Filia „Chorzeń” 
ul. Fikusowa 8, 62-510 Konin, tel. 63 245 01 85, e-mail: filia-chorzen@mbp.konin.pl 

Lp. 
Dokładna nazwa 

imprezy 

Dokładna data 

imprezy 

(dzień-miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

1 Ferie z żywiołami  

– woda 

24.01.2022 r. 

godz.10.00-12.00 

otwarta Filia „Chorzeń” ul. Fikusowa 8, 

62-510 Konin 

 literackie nawiązanie - żywioły  

w opowiadaniach i wierszach,  

 prezentacja multimedialna - 

rodzaje środowisk wodnych,  

 doświadczenia z wodą,  

 gry i zabawy dydaktyczne, 

 plastyczne wariacje z żywiołem 

w tle 

2 Ferie z żywiołami  

– powietrze 

25.01.2022 r. 

godz. 10.00-12.00 

otwarta Filia „Chorzeń” ul. Fikusowa 8, 

62-510 Konin 

 literackie nawiązanie - żywioły 

w opowiadaniach i wierszach, 

 prezentacja multimedialna- 

„Wietrzny świat”,  

 doświadczenia z wiatrem, 

 gry i zabawy dydaktyczne,  

 plastyczne wariacje z żywiołem 

w tle. 

mailto:filia-chorzen@mbp.konin.pl


Lp. 
Dokładna nazwa 

imprezy 

Dokładna data 

imprezy 

(dzień-miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

3 Ferie z żywiołami 

 – ogień 

26.01.2022 r. 

godz. 10.00-12.00 

otwarta Filia „Chorzeń” ul. Fikusowa 8, 

62-510 Konin 

 literackie nawiązanie – żywioły 

w opowiadaniach i wierszach,  

 prezentacja multimedialna: „Jaki 

jest ogień?”,  

 doświadczenia z ogniem, 

 gry i zabawy dydaktyczne, 

 plastyczne wariacje z żywiołem 

w tle.  

 Spotkanie ze strażakiem. 

Wszystko z zachowaniem zasad 

ochrony ppoż. 

4 „Ferie z żywiołami” - 

ziemia 

27.01.2022 

godz. 10.00-12.00 

otwarta Filia „Chorzeń” ul. Fikusowa 8, 

62-510 Konin 

Literackie nawiązanie - żywioły  

w opowiadaniach i wierszach,  

prezentacja multimedialna -„Co kryje  

w sobie Ziemia?”, doświadczenia, np. 

wybuchający wulkan, gry i zabawy 

dydaktyczne. 



Lp. 
Dokładna nazwa 

imprezy 

Dokładna data 

imprezy 

(dzień-miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

5 „Ferie z żywiołami” – 

anomalia pogodowe 

28.01.2022 

godz. 10.00-12.00 

otwarta Filia „Chorzeń” ul. Fikusowa 8, 

62-510 Konin 

Literackie nawiązanie - żywioły  

w opowiadaniach i wierszach,  

prezentacja fragmentów filmów  

o anomaliach pogodowych, gry  

i zabawy dydaktyczne, plastyczne 

wariacje z żywiołem w  tle. 

 
  



Filia „Gosławice” 
ul. Gosławicka 46/10, 62-510 Konin, tel. 63 242 74 60, e-mail: filia-goslawice@mbp.konin.pl 

Lp. Dokładna nazwa imprezy 

Dokładna 

data imprezy 

(dzień-

miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

1 Ferie w Bibliotece: 

Damą być – ferie z Basią. 

20.01.2022 r. otwarta Filia ”Gosławice” ul. Gosławicka 46/10 

62-510 Konin 

Ferie z Basią, bohaterką cyklu Zofii 

Staneckiej.  

Głośne czytanie, konkursy, zabawy 

plastyczne  i manualne. 

2 Ferie w Bibliotece: 

Rozmaitości w bibliotece. 

Co kto lubi? Co kto woli? 

27.01.2022 r. otwarta Filia ”Gosławice” ul. Gosławicka 46/10 

62-510 Konin 

Czytanie, quizy, krzyżówki, zajęcia 

kreatywne – co kto lubi, co kto woli. 

 
  

mailto:filia-goslawice@mbp.konin.pl


Filia „Łężyn” 
ul. Łężyńska 9, 62-510 Konin, tel. 63 242 79 85, e-mail: filia-lezyn@mbp.konin.pl 
 

Lp. Dokładna nazwa imprezy 

Dokładna 

data imprezy 

(dzień-

miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

1 Wierszykarnia z Marią 

Konopnicką  

24.01.2022 r. online Filia „Łężyn” ul. Łężyńska 9, 62-

510 Konin 

Wiersze dla dzieci o zimie. Zajęcia 

plastyczne. 

2 Wierszykarnia z Marią 

Konopnicką  

25.01.2022 r. online Filia „Łężyn” ul. Łężyńska 9, 62-

510 Konin 

Wiersze dla dzieci o wiośnie. 

Zajęcia plastyczne. 

3 Wierszykarnia z Marią 

Konopnicką  

26.01.2022 r. online Filia „Łężyn” ul. Łężyńska 9, 62-

510 Konin 

Wiersze dla dzieci o lecie. Zajęcia 

plastyczne. 

4 Wierszykarnia z Marią 

Konopnicką  

28.01.2022 r. online Filia „Łężyn” ul. Łężyńska 9, 62-

510 Konin 

Wiersze dla dzieci o jesieni. Zajęcia 

plastyczne. 

 
  

mailto:filia-lezyn@mbp.konin.pl


Filia „Medyczna”  
ul. Szpitalna 45, 62-500 Konin, tel. 63 240 45 05, e-mail: filia-medyczna@mbp.konin.pl 

Lp. 
Dokładna nazwa 

imprezy 

Dokładna data 

imprezy 

(dzień-miesiąc) 

Charakter 

imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

1 I cóż, że ze Szwecji... 

- ferie w bibliotece 

26-27.01.2022 r. zamknięta Filia „Medyczna” ul. Szpitalna 45, 

62-500 Konin 

Spotkania dla dzieci spędzających 

ferie zimowe w mieście. 

W nawiązaniu do 20. rocznicy śmierci 

Astrid Lindgren (28.01.2002) 

przeprowadzimy zajęcia dotyczące 

twórczości pisarki, ale też przybliżymy 

nieco kraj jej pochodzenia. 

 
  

mailto:filia-medyczna@mbp.konin.pl


Filia „Siódemka”  
ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin, tel. 63 243 11 43, e-mail: filia-siodemka@mbp.konin.pl 

Lp. 
Dokładna nazwa 

imprezy 

Dokładna 

data imprezy 

(dzień-

miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

1 Ulepimy dziś bałwana 20.01.2022 r. otwarta Filia „Siódemka” ul. Sosnowa 16 

62-510 Konin 

Bałwan w krajobrazie zimowym. 

Fragment książki o przygodach 

wesołego bałwanka. Pogadanka 

o warunkach atmosferycznych zimą, 

co to jest śnieg i skąd się on bierze. 

Praca manualna nawiązująca do 

fragmentu książki. Bałwanek 

wykonany ze śniegu przed 

biblioteką, a jeśli pogoda nie pozwoli 

to z materiałów ekologicznych. 

mailto:filia-siodemka@mbp.konin.pl


Lp. 
Dokładna nazwa 

imprezy 

Dokładna 

data imprezy 

(dzień-

miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

2 Dbajmy o ptaki zimą 27.01.2022 r otwarta Filia „Siódemka” ul. Sosnowa 16 

62-510 Konin 

Czytamy fragment opowiadania 

o ptakach oraz rozmawiamy 

o prawidłowym dokarmianiu ptaków 

ziarnem, a nie chlebem. 

Dyskutujemy na temat gatunków 

ptaków, które zostają na zimę 

w Polsce. Praca manualna do 

wykonania to tekturowy karmnik 

z ptakami. 

 

  



Filia „Starówka”  
ul. Z. Urbanowskiej 1, 62-500 Konin, tel. 63 242 85 62, e-mail: starowka@mbp.konin.pl 

Lp. 
Dokładna nazwa 

imprezy 

Dokładna data 

imprezy 

(dzień-

miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

1. Dzień Kubusia 

Puchatka  

18.01.2022 r. zamknięta Filia „Starówka” 

Przedszkole 

Kosmatek 

Przedszkole 

Kosmatek 

Pogadanka na temat powstawania 

miodu oraz jego właściwości.  

Miód w świecie bajki w twórczości 

A.A. Milne.  

Degustacja miodu i wyrobów  

z miodem. 

2. Laurka dla babci 

i dziadka 

20.01.2022 r. zamknięta Filia „Starówka” Przedszkole 

Kosmatek 

Warsztaty dla zaproszonych dzieci. 

Na zajęciach dzieci różnymi 

technikami wykonują laurki dla 

babci i dziadka. Laurki dzieci 

zabierają do domu. 

3. Zaczarowany zajączek 25.01.2022 r. zamknięta Filia „Starówka” 

Akademia Nauki 

Przedszkole 

Kosmatek 

Warsztaty dla dzieci, które bawiąc 

się wkraczają w świat książek. 

Zabawy literkami i wyrazami.  

Gry i zabawy rozwijające 

umiejętności poznawcze dzieci. 

Dzieci przeżywają przygody razem 

z zaczarowanym zajączkiem. 

mailto:starowka@mbp.konin.pl


Lp. 
Dokładna nazwa 

imprezy 

Dokładna data 

imprezy 

(dzień-

miesiąc) 

Charakter imprezy: 

otwarta, 

zamknięta, 

biletowana, 

na zaproszenie 

Organizator 

i współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

(adres) 
Krótki opis imprezy 

4. Przygoda na 

bezludnej wyspie 

26.01.2022 r. zamknięta Filia „Starówka”  

Akademia Nauki 

Przedszkole 

Kosmatek 

Warsztaty z przygodą fabularną 

w tle. Dzieci bawią się 

w podróżników.  

Na tajemniczej wyspie odnajdują 

klucz. Tak rozpoczyna się ich 

podróż w czasie  

i przestrzeni, pełna różnego 

rodzaju gier i zabaw rozwijających 

umiejętności poznawcze 

i kreatywne dzieci. 
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