
Plan Pracy 

Filii Bibliotecznej w Łubowie 

na okres styczeń-grudzień 2019 w zakresie działalności kulturalno-oświatowej 

 

Miesiąc  Działania 

Styczeń 1. „Kwadrans na bajkę” czyli comiesięczne spotkania z przedszkolakami  

z Małego Przedszkola w Łubowie. 

2. Zajęcia kreatywne dla dzieci - czyli jak spędzić wolny czas. W zależności od 

potrzeb i zainteresowań dzieci raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia 

plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie dzieciom, zajęcia sportowe  

i kulinarne. 

3. Obchody Dnia Kubusia Puchatka - czytanie książki o Kubusiu, 

rozwiazywanie krzyżówki i tworzenie rysunków z grupą starszaków z 

Małego Przedszkola i klasą 0 SP w Łubowie. 

4. Ferie zimowe z biblioteką i świetlicą.  

Luty 1. Ferie zimowe z biblioteką i świetlicą.  

2. „Kwadrans na bajkę” czyli comiesięczne spotkania z przedszkolakami  

z Małego Przedszkola w Łubowie. 

3. Zajęcia kreatywne dla dzieci - czyli jak spędzić wolny czas. W zależności od 

potrzeb i zainteresowań dzieci raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia 

plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie dzieciom, zajęcia sportowe  

i kulinarne. 

4. Realizacja projektu „Perełki Gminy Borne Sulinowo” we współpracy  

z Fundacją "Bez Retuszu" w Bornem Sulinowie. 

Marzec 1. „Kwadrans na bajkę” czyli comiesięczne spotkania z przedszkolakami  

z Małego Przedszkola w Łubowie. 

2. Zajęcia kreatywne dla dzieci - czyli jak spędzić wolny czas. W zależności od 

potrzeb i zainteresowań dzieci raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia 

plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie dzieciom, zajęcia sportowe  

i kulinarne. 

3. Uczestnictwo w organizowanym przez Szkołę Podstawową pierwszym dniu 

wiosny. Konkurs o tematyce wiosennej. 

4. Okolicznościowa wystawa „Kobieta w literaturze”. 

5. Realizacja projektu „Perełki Gminy Borne Sulinowo” we współpracy  

z Fundacją "Bez Retuszu" w Bornem Sulinowie. 



Kwiecień 1. „Kwadrans na bajkę” czyli comiesięczne spotkania z przedszkolakami z 

Małego Przedszkola w Łubowie. 

2. Zajęcia kreatywne dla dzieci - czyli jak spędzić wolny czas.  

W zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci raz w tygodniu odbywać się 

będą zajęcia plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie dzieciom, zajęcia 

sportowe i kulinarne. 

3. Realizacja projektu „Perełki Gminy Borne Sulinowo” we współpracy  

z Fundacją "Bez Retuszu" w Bornem Sulinowie. 

Maj 1. „Kwadrans na bajkę” czyli comiesięczne spotkania z przedszkolakami z 

Małego Przedszkola w Łubowie. 

2. Zajęcia kreatywne dla dzieci - czyli jak spędzić wolny czas. W zależności od 

potrzeb i zainteresowań dzieci raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia 

plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie dzieciom, zajęcia sportowe  

i kulinarne. 

3. Organizacja tygodnia bibliotek i święta bibliotekarza. Głośne czytanie, 

konkurs plastyczny „Biblioteka moich marzeń na 70-lecie biblioteki”. 

Obchody 70-lecia powstania biblioteki w Łubowie. 

4. Współorganizacja z biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej w Łubowie 

Tygodnia Bibliotek, Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy. 

5. Realizacja projektu „Perełki Gminy Borne Sulinowo” we współpracy z 

Fundacją "Bez Retuszu" w Bornem Sulinowie. 

Czerwiec 1. Kwadrans na bajkę” czyli comiesięczne spotkania z przedszkolakami z 

Małego Przedszkola w Łubowie. 

2. Zajęcia kreatywne dla dzieci - czyli jak spędzić wolny czas. W zależności od 

potrzeb i zainteresowań dzieci raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia 

plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie dzieciom, zajęcia sportowe i 

kulinarne. 

3. Współorganizacja z Radą Sołecką i Szkołą w Łubowie Dnia Dziecka. 

4. Realizacja projektu „Perełki Gminy Borne Sulinowo” we współpracy  

z Fundacją "Bez Retuszu" w Bornem Sulinowie. 

Lipiec 1. Współorganizacja zajęć wakacyjnych ze świetlicą wiejską. 

2. Realizacja projektu „Perełki Gminy Borne Sulinowo” we współpracy  

z Fundacją "Bez Retuszu" w Bornem Sulinowie. 

Sierpień 1. Współorganizacja zajęć wakacyjnych ze świetlicą wiejską. 



Wrzesień 1. Kwadrans na bajkę” czyli comiesięczne spotkania z przedszkolakami z 

Małego Przedszkola w Łubowie. 

2. Zajęcia kreatywne dla dzieci - czyli jak spędzić wolny czas. W zależności od 

potrzeb i zainteresowań dzieci raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia 

plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie dzieciom, zajęcia sportowe i 

kulinarne. 

3. Uczestnictwo w organizowanym przez Szkołę Podstawową w Łubowie 

Święcie Pieczonego Ziemniaka.  

Październik 1. Kwadrans na bajkę” czyli comiesięczne spotkania z przedszkolakami z 

Małego Przedszkola w Łubowie. 

2. Zajęcia kreatywne dla dzieci - czyli jak spędzić wolny czas. W zależności od 

potrzeb i zainteresowań dzieci raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia 

plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie dzieciom, zajęcia sportowe  

i kulinarne. 

Listopad  1. Kwadrans na bajkę” czyli comiesięczne spotkania z przedszkolakami z 

Małego Przedszkola w Łubowie. 

2. Zajęcia kreatywne dla dzieci - czyli jak spędzić wolny czas. W zależności od 

potrzeb i zainteresowań dzieci raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia 

plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie dzieciom, zajęcia sportowe i 

kulinarne. 

3. Obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek i Dnia Pluszowego 

Misia. 

Grudzień 1. Kwadrans na bajkę” czyli comiesięczne spotkania z przedszkolakami z 

Małego Przedszkola w Łubowie. 

2. Zajęcia kreatywne dla dzieci - czyli jak spędzić wolny czas. W zależności od 

potrzeb i zainteresowań dzieci raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia 

plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie dzieciom, zajęcia sportowe i 

kulinarne. 

3. Współorganizacja ze świetlicą wiejską, Stowarzyszeniem BeHappy i Parafią 

pw. Wniebowzięcia NMP w Łubowie Mikołajek dla dzieci. 

 

 

 

 

 



Ponadto:  

1. Zakup nowości książkowych w celu zaspokojenia potrzeb czytelnika. 

2. Wystawy nowości. 

3. Wystawy, organizowanie zajęć wg kalendarium wybranych rocznic literackich i wydarzeń  

w 2019 roku oraz wg kalendarza świąt nietypowych. 

 

Sporządził(a): 

Magdalena Haas 


