
Lato z Książką „Biblioteka Naturalnie” 
 
 

L.p. 
Nazwa zadania, krótki opis Data realizacji, godzina Miejsce realizacji (filia, dział, 

inna lokalizacja) 

1 

Natura na warsztacie – literackie 
polecajki i działania plastyczne, 
prowadzone przez Magdalenę Balon 
z Działu Metodyki, Analiz i Promocji 
oraz Annę Woźniak z Pracowni 
Plastycznej.  

6,13,20.07.2020 
10.00 

Facebook MBP 

2 

Podróżowanie zero waste – 
spotkanie online dla dzieci i 
dorosłych z podróżniczką Hanią 
Zieleźnik-Rybak. 

3.07.2020 Filia nr 3 
Facebook 

3 
Czytanie na ekranie: bajka dobra 
na MurBeton 

1,8,15,22,29.07.2020 Filia nr 3 
Facebook 

4 
Art d’EKO – warsztaty plastyczne 2,9,16,23,30.07.2020 

 
Filia nr 3 
Facebook 

5 
Mniej niż 3 – warsztaty literacko-
komiksowo-filmowe 

6,13,20,27.07.2020 
 

Filia nr 3 
Facebook 

6 
Plastikowa zupa – foto-lekcja dla 
zielonych 

7.07.2020 
 

Filia nr 3 
Facebook 

7 
Dieta-cud – foto-lekcja dla zielonych 14.07.2020 

 
Filia nr 3 
Facebook 

8 
Król dżungli – foto-lekcja dla 
zielonych 

21.07.2020 
 

Filia nr 3 
Facebook 

9 
Misja „Emisja” – foto-lekcja dla 
zielonych 

28.07.2020 
 

Filia nr 3 
Facebook 

10 
Naturalnie czyli jak? – zaproszenie 
do letnich spotkań online 

1.07.2020 
12:00 

Filia nr 6 
Facebook, blog 

11 

Zero waste w praktyce – zadania do 
wykonania: 

1. Czym jest zero waste? 
2. Śmieciowe ABC 
3. Dom zero-odpadowy 
4. Ograniczaj, przetwarzaj i 

segreguj 
5. Wyprawa rowerowa po 

okolicy. 

2,9,16,23,30.07.2020 
12.00 

 

Filia nr 6 
Facebook, blog 

12 

Projekt Eden, czyli ogródek na 
balkonie i parapecie. 

1. Czego rośliny potrzebują do 
życia? 

2. Kropelka wody. 
3. Nasiona czy rozsada? 
4. Doniczki inne niż zwykle 

7,14,21,28.07.2020 
12.00 

Filia nr 6 
Facebook, blog 

 

13 

Recykling – to się nam opłaca! – 
konkurs na najbardziej oryginalne 
ponowne wykorzystanie przedmiotów 
codziennego użytku 

Lipiec Filia nr 10 
Facebook, blog 

14 

Książkowi ekobohaterowie – 
wyzwanie czytelnicze dla dorosłych, 
połączone z rekomendacją książek 
nawiązujących do idei minimalizmu, 
zero waste, ekologii. 

poniedziałki 
12.00 

 

Filia nr 10 
Facebook, blog 

 

15 
Eko-dizajn – cykl wpisów z 
pomysłami na ponowne 
wykorzystanie przedmiotów 

wtorki 
12.00 

Filia nr 10 
Facebook, blog 



16 
Naturalne sekrety… – cykl wpisów 
nawiązujących do ekologicznego 
stylu życia  

czwartki 
12.00 

Filia nr 10 
Facebook, blog 

17 
Minimalizm w sztuce – quiz 29.06.2020 

14.00 
Filia nr 10 

Facebook, blog 

18 
Na szkle malowane –  warsztaty 
recyklingowe 

1.07.2020 Filia nr 11 
Facebook 

19 
Eko-podchody – podchody z 
zagadkami ekologicznymi 

2,9,16,23,30.07.2020 Filia  nr 11 
Facebook 

20 
Zielone piątki – rebusy, łamigłówki, 
ciekawostki, zagadki ekologiczne  

3,10,17,24,31.07.2020 Filia nr 11 
Facebook 

21 
Bajeczka pod chmurką – tworzymy 
eko-bajkę w odcinkach 

7,14,21,28.07.2020 Filia 11 
Facebook 

22 
Pomysłowe puszki – warsztaty 
recyklingowe 

8.07.2020 Filia nr 11 
Facebook 

23 
Butelkowe szaleństwo – warsztaty 
recyklingowe 

15.07.2020 Filia nr 11 
Facebook 

24 
Nie tylko papier – warsztaty 
recyklingowe 

22.07.2020 Filia nr 11 
Facebook 

25 
Butelki inaczej – warsztaty 
recyklingowe 

29.07.2020 Filia nr 11 
Facebook 

26 

Na łonie natury – filmiki z różnych 
miejscowości i terenów w Polsce i w 
Europie 

poniedziałki Filia nr 12 
Facebook 

27 

Czytanie na ekranie – głośne 
czytanie dzieciom bajek i opowiadań 
pisanych przez bibliotekarki. 

wtorki Filia nr 12 
Facebook 

28 
Przyroda – instrukcja obsługi – 
prezentacje na tematy ekologiczne 

środy Filia nr 12 
Facebook 

29 

Zagadki z okładki – odgadywanie 
tytułów książek z utworzonych kolaży 
okładek książkowych 

dwa razy w tygodniu Filia nr 12 
Facebook 

30 

Zagaduj-zgadula gdzie jest natura 
– rebusy, zagadki ekologiczne po 
polsku i angielsku 

dwa razy w tygodniu Filia nr 12 
Facebook 

31 
Bajkowy podcast – czytanie bajek 
online 

dwa razy w tygodniu 
 

Filia nr 12 
Facebook 

32 
Zręczne paluszki polecają 
ekologicznie – warsztaty artystyczne 
dla dzieci  

piątki Filia nr 12 
Facebook 

33 
Ekoznaki, czyli co Ci powie 
etykieta – rozpoczęcie akcji Lato z 
książką. 

1.07.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 

34 
Bez ogródek – przygotowanie 
własnego zielnika 

2.07.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 

35 
Spacer po Parkach Narodowych – 
poznajemy Polskę 

8.07.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 

36 
Chrońmy nasze środowisko – 
troska o naszą Planetę 

9.07.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 

37 
Guzikowa Gaja 15.07.2020 

12:00 
Filia nr 14 

Facebook, blog 

38 
Taki mamy klimat – wirtualna 
wycieczka po świecie z Gretą 
Thunberg, Ronją i Pippi.  

16.07.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 

39 
Eko-kadry – warsztaty komiksowe o 
tematyce eko. 

22.07.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 

40 
Gram w zielone – zabawki z 
kamieni, wyścigi z kapsli 

23.07.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 



41 
Las bez tajemnic – budowa lasu i 
jego mieszkańcy 

29.07.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 

42 
Naturalny minimalizm – zajęcia 
artystyczne 

30.07.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 

43 
Oglądaj-Czytaj-Poznawaj – czytanie 
na ekranie wybranych fragmentów 
książek. 

wtorek 
14.00 

Filia nr 16 
Facebook 

44 
Rekomendacje – krótkie recenzje 
przeczytanych przez bibliotekarzy 
książek. 

czwartek 
17.00 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

45 
Magiczne miejsca. Subiektywnie – 
zdjęcia z podróży 

dwa razy w miesiącu 
niedziela 

15.00 

Filia nr 16 
Facebook 

46 

Chcę wiedzieć więcej o… - 
prezentacja ciekawostek 
wyszukanych w książkach, 
tematycznie związanych z danym 
tygodniem. 

środa 
12.00 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

47 

O rety! Ale draka! Rysuję 
zwierzaka! - krótkie filmiki-tutoriale o 
tym, jak w najprostszy sposób 
stworzyć ciekawą pracę plastyczną 
(pomysły zaczerpnięte z książek i 
czasopisma dla dzieci Świerszczyk). 

czwartek 
14.00 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

48 
Brulion zabaw podwórkowych – 
kultowe gry podwórkowe (propozycje 
zabaw). 

każdy piątek 
12.00 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

49 
Quiz lub krzyżówka (tematycznie w 
każdym tygodniu). 

poniedziałek 
14.00 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

50 

Te co skaczą, fruwają i nurkują – 
mailowy konkurs plastyczny origami, 
na zdjęcie zwierzątka zrobionego 
metodą origami. 

Lipiec Filia nr 16 
Facebook 

blog 

51 
Wędrówki po Polsce – NAJstarsze, 
NAJdłuższe, NAJwyższe. 

29.06-5.07.2020 
 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

52 
Zielone Oazy – wszystko o… 
Parkach Narodowych 

6-12.07.2020 Filia nr 16 
Facebook 

blog 

53 
Wezmę plecak swój i gitarę… - 
wszystko o… górach i górskich 
wędrówkach 

13-19.07.2020 Filia nr 16 
Facebook 

blog 

54 

Zero waste – drugie życie 
przedmiotów – wpływ ludzi, 
organizacje, krajobraz, tworzenie 
czegoś z „niczego". 

20-26.07.2020 Filia nr 16 
Facebook 

blog 

55 
Tydzień w… lesie – las, 
mieszkańcy, drzewa, ochrona, 
wycinka, znaczenie. 

27.07-2.08.2020 Filia nr 16 
Facebook 

blog 

56 

Reklamówki są passe – czyli jak 
zrobić ekologiczną  modną torbę, nie 
tylko na zakupy – warsztaty online  
 

2.07.2020 
12.30 

Filia nr 17 
Facebook 

 

57 

„Nie wyrzucaj, wykorzystaj” – wraz 
z Rockim z „Psiego Patrolu” 
pokażemy jak można wykorzystać 
kartony – warsztaty online 

7.07.2020 
12.30 

 

Filia nr 17 
Facebook 

 



58 
Sztuka z odzysku – prezentacja 
online o twórczości, działalności  i 
artyzmie Władysława Hasiora 

9.07.2020 
12.30 

Filia nr 17 
Facebook 

59 
Soczyste arbuzy i dojrzałe śliwki 
jak zrobić papierowe owoce – 
warsztaty plastyczne online 

14.07.2020 
12.30 

Filia nr 17 
Facebook 

60 
Co to znaczy być eko i jak czytać 
ekologiczne znaki? – warsztaty 
online 

16.07.2020 
12.30 

Filia nr 17 
Facebook 

61 
Masa solna, czyli cuda z niczego – 
warsztaty plastyczne online 

21.07.2020 
12.30 

Filia nr 17 
Facebook 

62 

Bez słodzików, sztucznych 
barwników i z pysznymi owocami 
– czyli jak zrobić wodę smakową, 
smaczną i zdrową – warsztaty 
online. 

23.07.2020 
12.30 

 

Filia nr 17 
Facebook 

 

63 
Eko-potwory to nie straszne 
stwory – warsztaty online. 

28.07.2020 
12.30 

Filia nr 17 
Facebook 

64 
Sam tworzę grę planszową, ale 
gram z całą rodziną – warsztaty 
online 

30.07.2020 
12.30 

Filia nr 17 
Facebook 

65 

Co w trawie piszczy? Z biblioteką 
skok w zielone. Quizy, zagadki 
ekologiczne, rebusy, kalambury. Na 
podstawie książek Pola i łąki, Dzikie 
kwiaty, Drzewa. 

6-9.07.2020 
13:00 

Filia nr 19 
Facebook 

66 

I kudłate, i skrzydlate. Jak żyć 
ekologicznie z domowymi 
zwierzakami. Publikacje i opisy 
naszych domowych zwierząt. Na 
podstawie książki: „Zwierzęta i ich 
dzieci” – wyzwanie czytelnicze. 

15-19.07.2020 
13:00 

 

Filia nr 19 
Facebook 

67 

Papierowe ZOO. Origami dla 
małych i dużych. Prezentacje 
papierowych zwierzątek i opis 
tworzenia. Na podstawie książki 
Dziecinnie proste ORIGAMI – 
warsztaty czytelnicze. 

22-24.07.2020 
13.00-13.30 

Filia nr 19 
Facebook 

68 

Wakacyjne kolaże ekologiczne. 
Prezentacje plastyczne dzieci. Na 
podstawie książek Uff! Jak dbać o 
powietrze, Pstryk! Jak oszczędzać 
energię, Pstryk! Jak oszczędzać -
wodę – warsztaty czytelnicze 

29-31.07.2020 
13:00-13:30 

 

Filia nr 19 
Facebook 

69 
Coś z niczego – zajęcia plastyczne. 7,14,21,28.07.2020 

12.00 
Filia nr 20 
Facebook 

70 
Czy znam, czy wiem? – quizy, 
zagadki, rebusy. 

2,9,16,23,30.07.2020 
12.00 

Filia nr 20 
Facebook 

71 
Polecamy bo czytamy – wakacyjne 
propozycje dla dzieci i dorosłych. 

3,10,17,24,31.07.2020 
12.00 

Filia nr 20 
Facebook 

72 

Pełne witamin, smaczne, zdrowe i 
kolorowe – podkreślamy znaczenie 
warzyw dla zdrowia z okazji 
Międzynarodowego Dnia Owoców. 

1.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

73 

Jabłonie, grusze, czereśnie i śliwy, 
czyli drzewa, krzewy, krzewiki i 
byliny – o znaczeniu sadów, roli 
sadownictwa i uprawach 
plantacyjnych. 

2.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 



74 
Eksperymenty młodego ekologa 3.07.2020 

13.00 
Filia nr 21 

Blog 

75 
Przepis na smaczne i zdrowe danie 6.07.2020 

13.00 
Filia nr 21 

Blog 

76 

Nie wszystkie czekolady muszą 
mieć niekorzystny wpływ na nasze 
zdrowie – o ekologicznych 
przekąskach, konserwantach, 
utwardzaczach i sztucznych 
barwnikach  
z okazji Światowego Dnia Czekolady. 

7.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

77 

Klomby, grządki i rabatki, tu 
petunie, a tam bratki –  
w ogrodach dawnych i 
współczesnych. 

8.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

78 
Biblioteka ziołami pachnąca, czyli 
urządzamy biblioteczny ogródek – 
zakładamy hodowlę popularnych ziół. 

9.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

79 
Eksperymenty młodego ekologa 10.07.2020 

13.00 
Filia nr 21 

Blog 

80 
Przepis na smaczne i zdrowe danie 13.07.2020 

13.00 
Filia nr 21 

Blog 

81 

Kawki, wrony i gawrony, wróble, 
sroki oraz kos, to skrzydlaci 
przyjaciele, nie jest obcy nam ich 
los –  
o ptasim życiu, zwyczajach i śpiewie. 

14.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

82 

Fur free, Zero Waste i materiały 
bezpieczne dla środowiska – Eko 
moda, czyli jak ubierać się bardziej 
eko! 

15.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

83 

Z wiatru, słońca i wody, czyli 
energia elektryczna zasilana 
naturą – czy energia musi być 
droga? Jak możemy pomóc planecie, 
i jakie są rodzaje źródeł 
odnawialnych? 

 
16.07.2020 

13.00 

Filia nr 21 
Blog 

84 
Eksperymenty młodego ekologa 17,31.07.2020 

13.00 
Filia nr 21 

Blog 

85 
Przepis na smaczne i zdrowe danie 20.07.2020 Filia nr 21 

Blog 

86 

Natura – bogata, zaskakująca i 
różnorodna, czyli wśród miejsc 
które powstały bez ingerencji 
człowieka – o osobliwościach flory i 
fauny, miejscach wyjątkowych, które 
warto poznać. 

21.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

87 

Jedzenie ma znaczenie! – fabryki 
żelaza, kopalnie witaminy C, huty 
wapnia i fosforu, czyli o wartościach 
odżywczych spożywanych przez nas 
produktów. 

22.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

88 

Zostaw wszystko, idź na spacer – 
przedstawiamy zaskakujące korzyści 
z krótkiego spaceru z okazji Dnia 
Włóczykija.  

23.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

89 

Mniej znaczy więcej, lepiej 
korzystać niż posiadać. Czy 
minimalizm i slow life drogą do 
mądrego życia? – podpowiadamy 

24.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 



jakie można wybrać sposoby życia i 
stylu bycia. 

90 
Przepis na smaczne i zdrowe danie 27.07.2020 

13.00 
Filia nr 21 

Blog 

91 

Przytul się do drzewa, wsłuchaj się 
w głos natury, poczuj harmonię 
wszechświata – jak natura obecna 
jest wokół nas – poznaj 
prawdziwego sprzymierzeńca 
człowieka. 

28.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

92 

Magia ziół, kwiatów i olejków 
eterycznych, czyli korzystajmy z 
darów Matki Natury – rola roślin 
leczniczych w medycynie i 
ziołolecznictwie. 

29.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

93 

Prawdziwa przyjaźń sprawia, że 
stajemy się lepszymi  
i zdrowszymi ludźmi – o tym, jak 
ważne jest budowanie więzi 
emocjonalnych –  z okazji 
Międzynarodowego Dnia Przyjaźni. 

30.07.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

94 
Dobra propozycja weekendowa Piątki 

12.00 
Filia nr 21 
Instagram 

95 
Książka? Naturalnie! – ekopolecajki 
dla małych i dużych. 

Wtorki 
 14.00 

Filia nr 23 
Facebook 

96 

Co w środy? Quiz dla przyrody! – 
łamigłówki, rebusy, krzyżówki 
o tematyce przyrodniczej 
i ekologicznej. 

Środy 
 12.00 

Filia nr 23 
Facebook 

97 
Ekologiczne zajęcia plastyczne Czwartki 

 12.00 
Filia nr 23 
Facebook 

98 
Zwierzak w moim domu – zbieramy 
zdjęcia i opisy domowych pupili 
uczestników Lata z Książką.  

7.07.2020 
 

Filia nr 23 
Facebook 

99 
Rośliny ruderalne – znajdź, 
uwiecznij, nadeślij!  

14.07.2020 
 

Filia nr 23 
Facebook 

100 
Obrazy palce lizać – stwórz jadalny 
obraz, zrób zdjęcie i pokaż je na 
profilu FB biblioteki. 

21.07.2020 
 

Filia nr 23 
Facebook 

101 
Eko-bajanie – wspólne pisanie bajki 
ekologicznej. 

28.07.2020 
 

Filia nr 23 
Facebook 

102 

Od nasionka do rośliny – sadzenie 
bibliotecznej roślinki krok po kroku 
oraz cotygodniowe aktualizacje 
(zdjęcia rośliny) 

1,8,15,22,29.07.2020 
12.00 

 

Filia nr 25 
Instagram, blog 

 

103 
Green books – prezentacja książek 
o ziołach, roślinach i naturze. 

8.07.2020 
12.00 

Filia nr 25 
Blog 

104 
Zielono na talerzu – roślinne 
przepisy i propozycje lunchboxów 
inspirowane literaturą 

15.07.2020 
12.00-14.00 

Filia nr 25 
Instagram, blog 

105 
Eko planner – tworzymy własny 
planner z ekologicznymi wyzwaniami 

22.07.2020 
12.00 

Filia nr 25 
Instagram, blog 

106 
Zielone S.O.S. – jak zrobić poidełko 
dla owadów?  

29.07.2020 
12.00 

Filia nr 25 
Instagram, blog 

107 
Eko czytanie – przez okres wakacji 
czytamy wybrane książki o ekologii, 
przyrodzie, minimalizmie itp. 

6,13,20,27,29.07.2020 
12.00 

Filia nr 25 
Instagram 

108 
Wakacyjne wyzwanie czytelnicze 
dla dużych i małych. 

1.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 



109 
Błotne twarze – warsztaty online. 2.07.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

110 
Książka na hamaku – wakacyjne 
polecajki bibliotekarzy. 

3.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

111 
Narodziny – literacko-plastyczne 
warsztaty online. 

7.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

112 

-A z rodziną najlepiej na wycieczkę 
– polecamy okoliczne miejsca warte 
obejrzenia. 

8.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

113 
Las zagadek – gra literacka online. 9.07.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

114 
Książka na hamaku – wakacyjne 
polecajki bibliotekarzy. 

10.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

115 

Przyroda w cieniu pradawnej 
puszczy – quest przyrodniczy na 
terenie rezerwatu Las Murckowski 
(do pobrania na profilu biblioteki). 

14.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

116 
A z rodziną najlepiej na wycieczkę 
– polecamy okoliczne miejsca warte 
obejrzenia. 

15.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

117 
Ogródkowe tipi dla każdego – 
warsztaty online. 

16.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

118 
Książka na hamaku – wakacyjne 
polecajki bibliotekarzy. 

17.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

119 
Domowa wytwórnia zero waste – 
robimy świece, warsztaty online. 

21.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

120 
A z rodziną najlepiej na wycieczkę 
– polecamy okoliczne miejsca warte 
obejrzenia. 

22.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

121 
Ekologiczne wytwory – patyczkowa 
sowa, warsztaty online. 

23.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

122 
Książka na hamaku – wakacyjne 
polecajki bibliotekarzy. 

24.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

123 
Aromaterapia w domu – robimy 
sole do kąpieli, warsztaty online. 

28.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

124 
A z rodziną najlepiej na wycieczkę 
– polecamy okoliczne miejsca warte 
obejrzenia. 

29.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

125 
Leśna sztuka przetrwania – techniki 
survivalowe, quiz online. 

30.07.2019 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

126 
Książka na hamaku – wakacyjne 
polecajki bibliotekarzy. 

31.07.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

127 
Ekologiczna gra planszowa – 
zajęcia literacko-plastyczne 

1-31.07.2020 Filia nr 27 
Facebook 

128 
Żyć zgodnie z naturą –  zabawy 
logiczne i quizy 

W każdy wtorek Filia nr 27 
Facebook 

129 
Ćwiczymy pamięć, naturalnie – 
zajęcia literacko-edukacyjne dla 
dorosłych 

W każdą środę Filia nr 27 
Facebook 

130 
Naturalnie, manualnie – zajęcia 
plastyczne 

W każdy czwartek Filia nr 27 
Facebook 

131 

Książkowe rekomendacje na 
wakacje – popularyzacja książek dla 
dzieci i młodzieży. 

poniedziałki Filia nr 28 
Facebook, Instagram 

132 
Biblioteka Naturalnie – zagadki dla 
dużych i małych, zgadywanki, quizy, 
zagadki. 

wtorki Filia nr 28 
Facebook, Instagram 



133 

Książkowe rekomendacje na 
wakacje – popularyzacja książek dla 
dorosłych. 

środy Filia nr 28 
Facebook, Instagram 

134 
Pojedynek pisarzy – literacka 
zabawa dla czytelników. 

czwartki Filia nr 28 
Facebook, Instagram 

135 

Bibliotekarze polecają ...  - 
prezentacja książek, które nawiązują 
swoją tematyką do najchętniej 
czytanych w filii. 

piątki Filia nr 28 
Facebook, Instagram 

136 
Książka na weekend – ekspozycja 
książek polecanych przez 
bibliotekarzy. 

soboty Filia nr 28 
Facebook, Instagram 

137 

OPAC dla wszystkich – 
indywidualne szkolenia z zakresu 
obsługi konta w katalogu OPAC: 
filmiki instruktażowe dla wszystkich 
czytelników.  

Lipiec Filia nr 28 
Facebook, Instagram 

138 
Ciekawostki F.28. codziennie Filia nr 28 

Facebook, Instagram  

139 

Czytanie? Naturalnie! – głośne 
czytanie i inscenizacja wierszy 
związanych z tematyką natury, 
ekologii, przyrody. 

7,14,21,28.07.2020 Filia nr 32 
Facebook 

140 
Co to za historia? – wyzwanie 
czytelnicze: rozpoznaj książkę po jej 
pierwszych zdaniach. 

1,8,15,22,29.07.2020 Filia nr 32 
Facebook 

141 

Leśny rebus – rebus graficzny 
łączący literaturę dziecięcą z 
zagadnieniami proekologicznymi, 
którego rozwiązaniem będą tytuły 
książek lub przysłowia związane z 
tematyką Lata z Książką. 

3,17.07.2020 Filia nr 32 
Facebook 

142 
Kaczka Krzyżówka – krzyżówka, 
której hasło przybliży dzieciom 
zachowania proekologiczne. 

10,24.07.2020 Filia nr 32 
Facebook 

143 

Co to za zwierz? – zagadki, 
rozpoznawanie bohaterów książek po 
wskazówkach zamieszczanych na 
FB. 

31.07.2020 Filia nr 32 
Facebook 

144 

Przygoda – Naturalnie! – 
prezentacja ciekawych książek dla 
dzieci z różnych grup wiekowych 
odwiedzających bibliotekę w czasie 
wakacji. Ekspozycja na specjalnym 
regale w holu biblioteki. 

Cały miesiąc Filia nr 32 

145 

Our English Summer – wakacyjny 
konkurs online dla dzieci: Months of 
the Year, At the beach, Feelings and 
Emotions, Green English Proverbs, 
Summer Flowers.  

1,8,15,22,29.07.2020 Filia 35 

146 
Biblioteka naturalnie: Wirtualne 
Lato z Książką. 
Prawda czy fałsz – quiz ekologiczny  

30.06-2.07.2020 
11,30-13.30 

Filia nr 38 
blog 

147 

Biblioteka naturalnie: Wirtualne 
Lato z Książką. 
Ekololudek – Kto to taki? – konkurs 
plastyczny online 

7-9.07.2020 
 

Filia nr 38 
blog 

148 
Biblioteka naturalnie: Wirtualne 
Lato z Książką. 

14-16.07.2020 
 

Filia nr 38 
blog 



 

Chcę wiedzieć więcej – prezentacja 
książek i artykułów o tematyce 
propagującej życie zgodne z naturą 

149 

Biblioteka naturalnie: Wirtualne 
Lato z Książką. 
Mniej znaczy więcej czyli jak żyć 
lepiej – wyzwanie czytelnicze; 
wspólne układanie wskazówek 
ułatwiających eko-życie, na 
podstawie książek prezentowanych 
przez bibliotekarzy online. 

21-23.07.2020 
11.30-13.30 

Filia nr 38 
blog 

150 

Biblioteka naturalnie: Wirtualne 
Lato z Książką. 
Las na receptę – skoncentrowani 
na relacji z naturą – wirtualny 
spacer po leśnej głuszy   

28-30.07.2020 
11.30-13.30 

 

Filia nr 38 
blog 


