
BiblioteczkaBiblioteczkaBiblioteczkaBiblioteczka    NiedźwiadkaNiedźwiadkaNiedźwiadkaNiedźwiadka    
    
    
    
    
    
    

13131313---- 14 stycznia 14 stycznia 14 stycznia 14 stycznia godz.10.00 godz.10.00 godz.10.00 godz.10.00----13.00 13.00 13.00 13.00 –––– Zimowe Igraszki z Bajką  Zimowe Igraszki z Bajką  Zimowe Igraszki z Bajką  Zimowe Igraszki z Bajką ––––    podział na grupypodział na grupypodział na grupypodział na grupy    

20 stycznia20 stycznia20 stycznia20 stycznia godz.10.00  godz.10.00  godz.10.00  godz.10.00 ---- 13.00  13.00  13.00  13.00 –––– dla Babci i Dziadka  dla Babci i Dziadka  dla Babci i Dziadka  dla Babci i Dziadka ––––    dwie grupydwie grupydwie grupydwie grupy    

21 stycznia21 stycznia21 stycznia21 stycznia 10.00  10.00  10.00  10.00 –––– 13.00  13.00  13.00  13.00 –––– Co Babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali  Co Babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali  Co Babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali  Co Babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali ––––    dwie dwie dwie dwie grupy,grupy,grupy,grupy,        

Tego dnia Babunie i Dziadków zapraszamy na godz.11.30 do Biblioteczki Niedźwiadka na wspólną Tego dnia Babunie i Dziadków zapraszamy na godz.11.30 do Biblioteczki Niedźwiadka na wspólną Tego dnia Babunie i Dziadków zapraszamy na godz.11.30 do Biblioteczki Niedźwiadka na wspólną Tego dnia Babunie i Dziadków zapraszamy na godz.11.30 do Biblioteczki Niedźwiadka na wspólną 

zabawę i nasze niespodzianki.zabawę i nasze niespodzianki.zabawę i nasze niespodzianki.zabawę i nasze niespodzianki.    

27 27 27 27 –––– 28 stycznia 28 stycznia 28 stycznia 28 stycznia godz.10.00  godz.10.00  godz.10.00  godz.10.00 –––– 13.00  13.00  13.00  13.00 –––– Na Zamku  Na Zamku  Na Zamku  Na Zamku ––––    podział na dwie grupypodział na dwie grupypodział na dwie grupypodział na dwie grupy    

3 3 3 3 –––– 4 luty 4 luty 4 luty 4 luty    –––– ferie  ferie  ferie  ferie ––––    nie ma zajęćnie ma zajęćnie ma zajęćnie ma zajęć    

10 luty10 luty10 luty10 luty godz. 10.00  godz. 10.00  godz. 10.00  godz. 10.00 –––– 13.00  13.00  13.00  13.00 –––– przygotowania do Balu  przygotowania do Balu  przygotowania do Balu  przygotowania do Balu ––––    dwie grupydwie grupydwie grupydwie grupy    

11 luty11 luty11 luty11 luty godz. 11.00  godz. 11.00  godz. 11.00  godz. 11.00 –––– 13.00  13.00  13.00  13.00 ––––    „Królewska komnata”„Królewska komnata”„Królewska komnata”„Królewska komnata”    –––– Karnawałowy Bal przebierańców  Karnawałowy Bal przebierańców  Karnawałowy Bal przebierańców  Karnawałowy Bal przebierańców ––––    dwie grupydwie grupydwie grupydwie grupy    

 


