
Wakacje z Biblioteką 2021 
Udział we wszystkich wydarzeniach: bezpłatny. 

Miejsca: 

• Biblioteka Publiczna w Pasłęku, plac. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk 

• Stare Miasto, Pasłęk 

• Filia Biblioteki Publicznej w Pasłęku w Zielonce Pasłęckiej, Zielonka Pasłęcka 45, 14-400 

Pasłęk 

 

Oferta dla dzieci (wiek 5 - 11 lat) 
Spotkania tematyczne, organizowane w każdy wtorek w lipcu i w sierpniu. Z uwagi na ograniczenia 

przepisami COVID dla bibliotek, zajęcia organizowane w plenerze: na dziedzińcu lub obok Zamku. W 

wypadku niepogody lub małej liczby osób możliwość organizacji niektórych tematów w bibliotece – 

na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 4 czerwca (§ 9 ust. 38a) i rozporządzenia 

zmieniającego z 11 czerwca (§ 9 ust. 38c) obowiązują limity związane z przepisami dot. epidemii 

Covid (w wypadku BP w Pasłęku - maks. 4 osoby na stanowiskach warsztatowych w odległościach 1,5 

metra od siebie).  

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania danego spotkania – wszelkie informacje na temat 

spotkań będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Biblioteki (www.bppaslek.pl) oraz na 

profilu FB instytucji. Czas trwania: 1,5 godziny.  

Dzieci musza znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej. 

DATA TEMAT PRZEBIEG 

06.07.2021 godz. 
10:30 

Moja miejscowość -głośne czytanie 
-odgadywanie zabytków , atrakcji 
Pasłęka. 
- praca plastyczna ( wykonanie 
wspólnej makiety) 

13.07.2021 godz. 
10:30 

Tajemnice starożytnych cywilizacji -głośne czytanie , oglądanie książek  
-praca plastyczna (mumia ) 
-wspólna krzyżówka, karty pracy 
-zabawy z chustą animacyjną 
- zabawy w mumie 

20.07.2021 godz. 
10:30 

Wakacje z Księgą  dżungli  -czytanie fragmentu książki 
-zabawy przy muzyce 
-praca plastyczna ( zwierzęta z 
warzyw) 
- kalambury, kolorowanki, puzzle 

27.07.2021 godz. 
10:30 

Bawimy się wesoło -Gry i zabawy sportowe 
- zagadki sportowe 
- zabawa w pytanie czy wyzwanie 

03.08.2021 godz. 
10:30 

 Koziołek  Matołek w bibliotece  
 

- głośne czytanie  
- praca plastyczna ( koziołek, z rolki, 
wyklejanie koziołka ) 
- karty pracy 
- zabawy ruchowe 

http://www.bppaslek.pl/


10.08.2021 godz. 
10:30 

Pieskie życie - głośne czytanie ,oglądanie książeczek 
o czworonogach 
-zwyczaje, zachowanie, rasy psów 
- praca plastyczna (stworzenie psiej 
ilustracji) 
-zabawy ruchowe 
-dopasowanie psa do jego rasy 

17.08.2021 godz. 
10:30 

Zdrowo i  kolorowo - głośne czytanie 
- zgadnij co to za owoc( za pomocą 
zmysłów) 
-robimy sałatkę owocową 
-zagadki  

24.08.2021 godz. 
10:30 

Zakończenie wakacji w Bibliotece - głośne czytanie 
- zabawy ruchowe 
- karty pracy, krzyżówka 
- praca plastyczna  
- zabawy historyczne i inne atrakcje. 

   

 

Wszystkie grupy wiekowe 

Spotkanie miłośników Mangi i komiksów 
01.07.2021 - Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-zapoznawcze dot. ewentualnego powstania 

klubu oraz zapoznania się z waszymi oczekiwaniami czy zainteresowania konkretnymi komiksami. 

Oddział dla Dzieci, godzina 11:00. Czas trwania 1 godzina. 

Młodzież i dorośli, seniorzy 
Spotkania indywidualne i szkoleniowe. Obowiązuje wcześniejsza osobista lub telefoniczna rezerwacja 

z osobą prowadzącą. 

Indywidualne konsultacje komputerowe dla seniorów 

Pomoc skierowana jest do osób 60+, które mają trudności związane z obsługą komputera 
m.in. z pozyskiwaniem informacji gospodarczych, politycznych, kulinarnych, podróżniczych 
itp., przeglądaniem stron internetowych, szukaniem ulubionej muzyki, wyszukiwaniem 
filmów, audycji, książek, zgrywaniem zdjęć z aparatów fotograficznych, dokonywaniem 
zakupów przez Internet oraz napisaniem pisma do urzędu z użyciem edytora. 

Forma: Indywidualne spotkania dla seniorów 

Czas zajęć: 60 minut 

Miejsce: Czytelnia – Biblioteka Publiczna  w Pasłęku  

Kontakt: Katarzyna Wojszkun, (55) 248 30 55, czytelnia@bppaslek.pl 

Grupa docelowa: seniorzy 

mailto:czytelnia@bppaslek.pl


Indywidualny warsztat z obsługi platformy Academica 

Cyfrowa baza pełno tekstowa i wypożyczalnia międzybiblioteczna najnowszych i 
trudnodostępnych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy (ok. 2 mln książek i 
czasopism naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej). Pomagamy w założeniu własnego 
konta, przeszukiwaniu bazy, rezerwowaniu i korzystaniu z publikacji.  

Forma: Warsztat biblioteczny. Indywidualne spotkania 

Czas zajęć: maksymalnie do 30 minut 

Miejsce: Czytelnia – Biblioteka Publiczna  w Pasłęku  

Kontakt: Katarzyna Wojszkun, (55) 248 30 55, czytelnia@bppaslek.pl 

Liczba uczestników: 1 

Grupa docelowa: studenci, bibliotekarze, pracownicy naukowi, pasjonaci 

Mieszkańcy Pasłęka, turyści 

Sobota z Izbą Historyczną: 
26.06.2021 – Sobota z Izbą Historyczną: możliwość spotkania z autorem wystawy oraz 

sobotniego zwiedzania ekspozycji „Preussisch Holland / Пройсишес-Холлянд / Pasłęk i 

okolice w roku 1945 w dokumentacji wojsk radzieckich". 

Czas trwania: 9:00 – 13:00 

10.07.2021 – Sobota z Izbą Historyczną: możliwość spotkania z autorem wystawy oraz 

sobotniego zwiedzania ekspozycji „Preussisch Holland / Пройсишес-Холлянд / Pasłęk i 

okolice w roku 1945 w dokumentacji wojsk radzieckich". 

Czas trwania: 9:00 – 13:00 

29.08.2021 – Sobota z Izbą Historyczną: możliwość spotkania z autorem wystawy oraz 

sobotniego zwiedzania ekspozycji „Preussisch Holland / Пройсишес-Холлянд / Pasłęk i 

okolice w roku 1945 w dokumentacji wojsk radzieckich". 

Czas trwania: 9:00 – 13:00 

Pasłęckie spacery historyczne 
8.07.2021 r. – Spacer z przewodnikiem pt. „Śladami pasłęckich pierników”. Start o godzinie 

10:00 przy Bramie Kamiennej. 

Czas trwania: ok. 1,5 godziny. 

19.08.2021 – Spacer z przewodnikiem pt.  „Spacerkiem po Starym Mieście” Start o godzinie 

10:00 przy Kościele św. Józefa 

Czas trwania: ok. 1,5 godziny. 

mailto:czytelnia@bppaslek.pl


6.08.2021 r. – Spacer z przewodnikiem pt. „Śladami pasłęckich pierników”. Start o godzinie 

10:00 przy Bramie Kamiennej. 

Czas trwania: ok. 1,5 godziny. 

 

Wystawa „Preussisch Holland / Пройсишес-Холлянд / Pasłęk i okolice w 

roku 1945 w dokumentacji wojsk radzieckich". 
Miejsce: Izba Historyczna w Bibliotece Publicznej w Pasłęku 

Otwarcie: 22.06.2021 

Wystawa czynna: do 29.10.2021 w godzinach i dniach otwarcia Biblioteki (oraz dodatkowo w 

ramach „Sobót z Izba Historyczną”.  

 

Filia w Zielonce Pasłęckiej 
DATA TEMAT PLAN ZAJĘĆ 

26 lipca 2021 Zabawy z baśniami Czytanie bajki – Czerwony Kapturek, 
omawianie jej, zagadki i zabawy 
ruchowe. 

16 sierpnia 
2021 

Na plaży Czytanie książki – Kicia Kocia na plaży, 
krótkie omówienie treści, zabawy w 
pisaku, gry planszowe.   

23 sierpnia 
2021 

Wyprawa do lasu Czytanie książki – Wyprawa do lasu – 
spacer po lesie oczami dziecka, praca 
plastyczna zbiorowa. 

Zajęcia będą rozpoczynały się o godzinie 13.00. Przewidywany czas trwania to ok. 90 minut. 

Wszystkie zajęcia będą się odbywały na zewnątrz. Wiek dzieci 5 – 10 lat. 

 


