
FERIE ZIMOWE 30 stycznia - 10 lutego 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej  

w Koninie 

 

Wypożyczalnia 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 

 

FERIE Z PANEM ALEKSANDREM – pod takim hasłem będą przebiegały ferie w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. 

 

Lp. Nazwa imprezy 

Data i godzina 
imprezy 

 

Forma 
imprezy 

 

Typ imprezy 

 

Organizator imprezy 

 

Miejsce imprezy 

 
Opis imprezy 

1. „Jak ty komu, tak on 
tobie” - słuchaj, 
czytaj, koloruj, baw 

się. 

31.01.2023 r. 

godz. 10:30 – 12:00 

stacjonarnie warsztaty Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży 

ul. Dworcowa 13, 

62-510 Konin 

Literacko – plastyczne 
warsztaty dla dzieci związane 
z twórczością A. Fredry. 

2. „Kukuryku” - 
waleczne koguty pana 
Fredry. 

01.02.2023 r. 

godz. 10:30 – 12:00 

stacjonarnie warsztaty Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży 

ul. Dworcowa 13, 

62-510 Konin 

Kreatywne zajęcia z książką, 
prace plastyczne z 
wykorzystaniem piór. 

3. „Zupa na gwoździu” - 
czyli jak Cygan i Baba 
gotowali wieczerzę. 

02.02.2023 r. 

godz. 10:30 – 12:00 

stacjonarnie warsztaty Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży 

ul. Dworcowa 13, 

62-510 Konin 

Kulinarno – literackie zajęcia 
dla najmłodszych. 
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Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych 

ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin,  tel. 63 242 85 37 w. 126, email:  

 

 

 

Lp. 
Dokładna nazwa 

imprezy 

Dokładna data 

imprezy 

 

Forma imprezy:  

Typ imprezy: 

 

Organizator/ 

współorganizato

r imprezy 

 

Miejsce imprezy 

 
Opis imprezy  

1.  Wycieczka do 

cyberprzestrzeni  

03.02.2023r.  

godz. 14:00  

stacjonarnie warsztaty Wypożyczalnia 

Zbiorów 

Audiowizualnych 

MBP w Koninie 

MBP w Koninie 

ul. Dworcowa 13 

Wkrocz do świata wirtualnej 

rzeczywistości i weź udział w 

wyjątkowych doświadczeniach 

PlayStation VR, między innymi takich 

jak: 

Tajemnice oceanu – wyrusz na 

wyprawę jako podmorski badacz. 

Nurkuj w głębinach i podziwiaj 

otaczające cię podwodne życie. 

Wyprawa poszukiwawcza – 

podróżuj swoim pojazdem przez 

zdradliwą mgławicę. Przemierzaj 

kaniony, badaj kosmiczne wraki i 

walcz z nieprzyjaznymi stworzeniami 

podczas poszukiwań tajemniczego 

artefaktu. 

 

Sanki VR – lawiruj między ruchem 



ulicznym, ślizgaj się pod 

ciężarówkami i poczuj ekscytację 

towarzyszącą nielegalnym wyścigom 

ulicznym, podczas których znajdujesz 

się kilka centymetrów nad asfaltem. 

 

Zbijak – dołącz do 

NAJWAŻNIEJSZEGO sportu 

przyszłości, w którym liczy się 

jedynie zwycięstwo. Osiągnij 

mistrzostwo i zniszcz swoich 

przeciwników: przetrwają tylko 

zwycięzcy. 

 

Wymagania wiekowe: 12+  

2.  Zimowy turniej FIFA 23 

na PS5 

03.02.2023r.  

godz. 14:00  

stacjonarnie konkurs Wypożyczalnia 

Zbiorów 

Audiowizualnych 

MBP w Koninie 

MBP w Koninie 

ul. Dworcowa 13 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych od 7. roku życia 

na zimowy Turniej FIFA 23 na PS5 w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Koninie. By wziąć udział w turnieju 

należy zapisać się telefonicznie lub 

osobiście oraz wypełnić kartę 

zgłoszeń. 

Liczba miejsc jest ograniczona.  

 

 

 



Filia „Chorzeń” 

ul. Fikusowa 8, 62-510 Konin, tel. 63 245 01 85, e-mail: filia-chorzen@mbp.konin.pl 
 
 
Ferie w Filii „Chorzeń” przebiegały będą pod hasłem „Gdzie mieszkają uczucia”. Zajęciom będzie towarzyszyła Basia - bohaterka książki Z. 

Staneckiej i jej ulubiony Misiek Zdzisiek. 

Lp. Nazwa imprezy Data imprezy Forma 

imprezy 

Typ imprezy Organizator Miejsce 

imprezy 

Opis imprezy 

1. Gdzie mieszkają uczucia 

• RADOŚĆ  

• SZCZĘŚCIE 

• LUBIENIE 

6-02.2023 

godz. 11:00-

13:00 

stacjonarnie Zajęcia na 

podstawie 

książki, pt.: 

„Basia-Wielka 

księga o 

uczuciach”  

i inne. 

F. „Chorzeń”  ul. Fikusowa 8 - czytanie opowiadania o wybranych 

uczuciach,                                

- oglądanie filmu ”Przytul mnie”, 

- praca plastyczna - wykonanie pudełeczek 

na prezenty. 

2. Gdzie mieszkają uczucia  

• STRACH 

• STRES 

• NAPIĘCIE 

7-02.2023 

godz. 11:00-

13:00 

stacjonarnie Zajęcia na 

podstawie 

książki, pt.: 

„Basia-Wielka 

księga o 

uczuciach”  

i inne. 

F. „Chorzeń” ul. Fikusowa 8 - czytanie opowiadania o wybranych 

uczuciach, 

- oglądanie filmu „ Strasznie mroczne 

historie”, 

- praca plastyczna – wykonanie  stracha na 

wróble i inne strachostwory. 

3. Gdzie mieszkają  uczucia 

• NUDA 

• ROZCZAROWANIE 

• SMUTEK 

8-02.2023 

godz. 11:00-

13:00 

stacjonarnie Zajęcia na 

podstawie 

książki, pt.: 

„Basia-Wielka 

F. „Chorzeń” ul. Fikusowa 8 - czytanie opowiadania o wybranych  

Uczuciach, 

- oglądanie filmu „W głowie się nie mieści”, 

- praca plastyczna - wykonanie 
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księga o 

uczuciach”  

i inne. 

 emotikonów. 

4. Gdzie mieszkają uczucia 

• ZŁOŚĆ 

• WŚCIEKŁOŚĆ 

• ŻAL 

 

9-02.2023 

godz. 11:00-

13:00 

stacjonarnie Zajęcia na 

podstawie 

książki, pt.: 

„Basia-Wielka 

księga o 

uczuciach”  

i inne. 

F. „Chorzeń” ul. Fikusowa 8 - czytanie opowiadania o wybranych 

uczuciach, 

- oglądanie filmu „Matylda”, 

- praca plastyczna - robienie papierowych 

kulek, 

- zabawa ruchowa - ”bitwa kulkami” na 

rozładowanie złości. 

5. Gdzie mieszkają uczucia 

• MIŁOŚĆ 

• CZUŁOŚĆ 

• WDZIĘCZNOŚĆ 

10-02.2023 

godz. 11:00-

13:00 

stacjonarnie Zajęcia na 

podstawie 

książki, pt.: 

„Basia-Wielka 

księga o 

uczuciach”  

i inne. 

F. „Chorzeń” ul. Fikusowa 8 - czytanie opowiadania o wybranych 

uczuciach,                                                            - 

oglądanie filmu „Zakochany kundel”, 

- przygotowanie serduszek, 

- pakowanie prezentów dla najbliższych. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Forma imprezy  

 

Typ imprezy 

 

Organizator/ 

współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce 

imprezy 

 

Opis imprezy  

1. Ferie w 

Bibliotece. 

Turniej gier 

planszowych. 

31.01.2023 r., 

Godz. 11.00-

13.00 

stacjonarnie turniej/konkurs Filia „Gosławice”,  

Stowarzyszenie 

Trzech Pokoleń, 

dzieci i młodzież 

Konin, ul. 

Gosławicka 

46/10 

Uczestnicy turnieju 

przyniosą swoją 

ulubioną grę 

planszową. 

Zorganizowane zostaną 

rozgrywki z 

wykorzystaniem tych i 

bibliotecznych gier. 

Przewidziane są 

nagrody dla zwycięzców 

turnieju. 

2. Ferie w 

Bibliotece. 

Kreatywnie i 

literacko. 

02.02.2023r. 

11.00-13.00 

stacjonarnie warsztaty Filia „Gosławice”, 

dzieci i młodzież 

Konin, ul. 

Gosławicka 

46/10 

Uczestnicy warsztatów 

przeczytają fragmenty 

książek Renaty 

Piątkowskiej, które 

będą inspiracją do 

działań twórczych i 

kreatywnych. 

Uczestnicy zajęć będą 

mogli wykazać się  

zdolnościami 
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plastycznymi, 

pomysłowością i 

kreatywnością. 

3.  Ferie w 

Bibliotece. 

Turniej gier 

planszowych  

i łamigłówek 

07.02.2023r. 

11.00-13.00 

stacjonarnie turniej/konkurs Filia „Gosławice”, 

dzieci i młodzież, 

dorośli 

Konin, ul. 

Gosławicka 

46/10 

Uczestnicy turnieju 

przyniosą swoją 

ulubioną grę 

planszową. 

Zorganizowane zostaną 

rozgrywki dla dzieci i 

młodzieży z 

wykorzystaniem tych i 

bibliotecznych gier.  

Dla miłośników 

krzyżówek 

przygotowany zostanie  

pakiet z rebusami, 

łamigłówkami i 

zagadkami logicznymi. 

Przewidziane są 

nagrody dla zwycięzców 

turnieju.  

 

 

 

 

 



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 

 

Forma imprezy  

Typ imprezy 

 

Organizator/ 

współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce imprezy 

 
Opis imprezy  

1. Wesołe wierszyki 6.02.2023 

w godzinach pracy 

biblioteki 

stacjonarnie Spotkanie 

teatralne.    

Zajęcia 

plastyczne. 

Gimnastyka. 

Filia „Łężyn” Filia „Łężyn”  

ul. Łężyńska 9, 

62-510 Konin 

Spotkanie czytelnicze.  

Odgrywanie scenek 

teatralnych na podstawie 

wesołych wierszyków.  

Kolorowanie super 

zimowych malowanek. Przy 

muzyce. Gimnastyka między 

regałami z książkami. 

2.  Zabawa w kukiełki 7.02.2023 

w godzinach pracy 

biblioteki 

stacjonarnie Teatrzyk 

kamishibai. 

Zajęcia 

plastyczne.   

Gimnastyka.  

Filia „Łężyn” Filia „Łężyn”  

ul. Łężyńska 9, 

62-510 Konin 

Teatrzyk kamishibai. 

Zajęcia plastyczne  przy 

muzyce (tworzenie 

kukiełek). Inscenizacje z 

kukiełkami. Gimnastyka 

między regałami z książkami. 

3. Chcę dziś zostać 

projektantką/em 

mody 

8.02.2023 

w godzinach pracy 

biblioteki 

stacjonarnie Teatrzyk 

kamishibai. 

Zajęcia 

plastyczne.  

Gimnastyka.  

Filia „Łężyn” Filia „Łężyn”  

ul. Łężyńska 9, 

62-510 Konin 

Teatrzyk kamishibai. 

Zajęcia plastyczne przy 

muzyce (projektowanie 

strojów dla baśniowych  

bohaterów dowolnymi 

technikami). Kolorowanie 
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super zimowych  

malowanek. Gimnastyka 

między regałami z książkami. 

4. Gdzie ta zima? 9.02.2023 

w godzinach pracy 

biblioteki 

stacjonarnie Spotkanie 

czytelnicze.   

Zajęcia 

plastyczne. 

Gimnastyka.  

Filia „Łężyn” Filia „Łężyn”  

ul. Łężyńska 9, 

62-510 Konin 

Spotkanie czytelnicze 

„Zimowe opowieści”.  

Wykonywanie ilustracji  przy 

muzyce dowolnymi 

technikami  plastycznymi. 

Kolorowanie super 

zimowych  malowanek.   

Gimnastyka między regałami 

z książkami. 

5. Zabawy przed 

obiadem 

10.02.2023 

w godzinach pracy 

biblioteki 

stacjonarnie Teatrzyk 

kamishibai. 

Zajęcia 

plastyczne.   

Wystawka 

prac. 

Gimnastyka.  

Filia „Łężyn” Filia „Łężyn”  

ul. Łężyńska 9, 

62-510 Konin 

Teatrzyk kamishibai. 

Zajęcia plastyczne  przy 

muzyce dowolnymi 

technikami (własne 

kompozycje).  Kolorowanie 

super zimowych  

malowanek. Tworzenie 

wystawki prac. Gimnastyka 

między regałami z książkami. 

 

 

 

 

 



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 

 

Forma 

imprezy  

 

Typ imprezy: 
. 

Organizator/ 

współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce 

imprezy 

 

Opis imprezy  

1. W dniu świętego 

Walentego każdy 

uczuciem obdarowuje 

każdego 

 

 

9 lutego, 

godz. 10.00-

12.00 

stacjonarnie warsztaty Filia „Medyczna” Konin, ul. 

Szpitalna 

45 

Warsztaty plastyczno-

literackie dla dzieci 

(uczestników półkolonii), 

których celem będzie 

stworzenie kartek dla 

bliskiej osoby z osobiście 

wymyślonymi rymowanymi 

życzeniami. 
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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 

 

Forma imprezy  

 

Typ imprezy: 
. 

Organizator/ 

współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce 

imprezy 

 

Opis imprezy  

1. Dzień Kubusia 

Puchatka 

2.02.2023 r. stacjonarnie warsztaty Filia „Siódemka”  F. „Siódemka” zajęcia plastyczne/ 

projekcja bajki o Kubusiu 

Puchatku 

2.  Dzień Kota – kot 

jak malowany 

9.02.2023 r. stacjonarnie warsztaty Filia „Siódemka”  F. „Siódemka” zajęcia plastyczne 

mailto:filia-siodemka@mbp.konin.pl


 

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 

 

Forma 

imprezy  

 

Typ imprezy: 

 

Organizator/ 

współorganizator 

imprezy 

 

Miejsce 

imprezy 

 

Opis imprezy  

1. Biblioteka dla wszystkich: 

- Zajęcia kreatywno-

manualne 

1.02.2023 i 

8.02.2023 

godz. 

16.00 

stacjonarna warsztaty Filia ”Starówka” Filia 

„Starówka” 

Warsztaty plastyczne dla dzieci 

kreatywno-manualne rozwijające 

wyobraźnie dzieci. Malowanie, rysowanie, 

wykonywanie prac plastycznych (różne 

techniki). 

2. Biblioteka dla wszystkich: 

- Zabawy z robotami 

Photonami 

- Kalambury literackie 

3.02.2023 

lub 

7.02.2023 

godz.16.00 

stacjonarna warsztaty Filia „Starówka”  „Filia” 

Starówka” 

- Zabawy z robotami Photonami, nauka 

programowania i zabawy, 

- kalambury literackie, gry i zabawy 

literackie 

3. Czego potrzebuje twój 

pupil? 

31.01.2023 

godz. 

10.00 

stacjonarnie wydarzenie Filia „Starówka” Filia 

„Starówka” 

Spotkanie otwarte wszystkich miłośników 

zwierząt z weterynarzem lub 

pracownikiem schroniska, rozmowy o 

tym, czego potrzebują nasze zwierzęta 

domowe, wystawa książek. 

4. Pokemon, czy już wszystkie 

masz? 

10.02.2023 

godz. 

16.00 

stacjonarnie wydarzenie Filia „Starówka” Filia 

„Starówka” 

Spotkanie miłośników Pokemonów, 

konkursy, malowanie, wymienianie, 

prezentacja, poszukiwania pokemonów w 

bibliotece (uczestnicy spotkania w ramach 
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określonych zadań poszukują 

pochowanych w bibliotece rysunków i 

pluszaków pokemonów). 

 
 
 


