
  Wakacje 2020!  
W GMINIE BRZOZÓW

ODDZIAŁ DLA DZIECI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w BRZOZOWIE

BRZOZOWSKI DOM KULTURY MUZEUM REGIONALNE 

Serdecznie zapraszamy!

-  -  

- do 31 sierpnia br., - Kontynuacja projektu 

       /dzieci posiadające kartę czytelnika zbierają naklejki/,

- do 31 sierpnia br., -  

cotygodniowe spotkania w ramach programu Early Stage czyta książeczki dla dzieci.

 do 28 sierpnia  br., Konkurs „Najaktywniejszy czytelnik wakacji”,

„Mała książka - wielki człowiek”

Poniedziałki z bajką online w języku angielskim -

ZESPÓŁ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH
w BRZOZOWIE

Zabawy i zajęcia świetlicowe dla dzieci 

w wieku 6-16 lat, chcących oderwać się od komputerów. 

Będą to  w szczególności gry planszowe i stolikowe 

oraz  w przypadku sprzyjających warunków

atmosferycznych zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.

 

Świetlice w okresie wakacji czynne są codziennie 

 od godz: 8:00 do 16:00.

- 

/szczegółowe informacje oraz zgłoszenia pod numerem telefonu: 692-794-471/

- 

W programie:  prezentacja instrumentów, praca z piosenką (dobór, emisja, dykcja, 

interpretacja, praca z mikrofonem).

W ramach uczestnictwa w zajęciach będzie możliwość nagrania wyćwiczonych utworów

 

 

20 - 31 lipca br., od poniedziałku do piątku o godz: 10:00

 20 - 31 lipca br., od poniedziałku do piątku o godz: 10:00

 

Wakacyjne zajęcia rytmiczno - taneczne dla dzieci od 7 roku życia.

od

„... lekkie spotkania z muzyką ... i nie tylko”.

Zajęcia prowadzone będą przez BDK nieodpłatnie

/szczegółowe informacje oraz zgłoszenia  pod numerami  telefonów: 505-559-222, 508-689-457/

- 24 lipca br., godz: 18:00 -

- 27 lipca br., godz: 10:00 -

- 3 sierpnia br., godz: 10:00 -

- 25 sierpnia br., godz: 9:00 - 

 Brzozowskie Spotkania Muzealne - 

„Po co nam zioła?”.  Spotkanie z Krystyną Judką - zielarką, fizjoterapeutką,

 

 

Warsztaty „Moje hobby -postcrossing”,

Warsztaty malarskie „Dirty pure”,

XLIII Rajd Odkrywców „Poznajmy piękno

 i historię regionu Brzozowskiego”.

Ponadto do 31 sierpnia br., prowadzona jest 

 dla czytelniczki 

Oli Wojnar z Humnisk - szczegóły 

pod numerem telefonu: 13-43-418-09.

zbiórka 

plastikowych nakrętek


	Strona 3

