
Propozycje zajęć edukacyjnych i kulturalnych organizowanych 

przez filie sieci miejskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bydgoszczy adresowane do najmłodszych obywateli 

Ukrainy. 

 

MAJ 2022 

 

Filia nr 3 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Grunwaldzka 33 

5.05.2022 godz. 13:00  

„Budzimy wiosnę, czyli jak krok po kroku powstaje łąka w bibliotece” – 

zajęcia plastyczne dla dzieci na podstawie książki Rebecci Gilpin, 

pt.: „Moje podarunki dla mamy”.  

12.05.2022, godz. 13.00  

„Tworzymy czuły świat z bibuły, czyli nasz przepis na sadzawkę” – zajęcia 

plastyczne dla dzieci na podstawie książki Fiony Watt, pt.: „Papierowe 

dzieła sztuki. Łatwe i proste”.   

19.05.2022, godz. 13.00  

„W jednej chwili wyczaruje z soli pełno motyli, czyli tworzymy motyle 

z barwionej soli” – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

26.05.2022, godz. 13.00  

„Tworzymy biblioteczne akwarium, czyli ryba kolczatka zaprasza nas do 

podwodnego świata” – zajęcia plastyczne dla dzieci.  

 

Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Czerkaska 11 

05.05.2022 godz. 13:00  

Rozrywki umysłowe dla dzieci. Gry logiczne i łamigłówki. 

12.05.2022 godz. 13:00  

Zajęcia sportowe i gimnastyczne w bibliotece. 



19.05.2022godz. 13:00  

Gry planszowe i puzzle dla młodzieży. 

 

Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci ul. Pomorska 80-86 

05.05.2022 godz. 13:30  

„Cześć! Dzień dobry!” – zajęcia organizacyjne z podstaw języka polskiego 

dla dzieci z Ukrainy. Sugerowany wiek dzieci 6-10 lat (możliwość podziału 

na dwie grupy). 

12.05.2022 godz. 13:30  

„Jak masz na imię?”. Zajęcia z podstaw języka polskiego dla dzieci 

z Ukrainy cz.1 

19.05.2022 godz. 13:30  

„Jak masz na imię?”. Zajęcia z podstaw języka polskiego dla dzieci 

z Ukrainy cz.2 

Zajęcia prowadzone będą między innymi w oparciu o „Podręcznik do nauki 

języka polskiego dla dzieci rozpoczynających naukę w polskiej szkole” 

26.05.2022 godz. 13:30  

Alfabet i liczby cz.1 – Zajęcia z podstaw języka polskiego dla dzieci 

z Ukrainy.  

 

Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175 A 

12.05.2022 godz. 13.00  

Kolorowanki dla najmłodszych – zajęcia plastyczne. 

26.05.2022 godz. 13.00  

Puzzle dla najmłodszych. 

 

 

 



Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Noakowskiego 4 

12.05.2022 godz. 14:00  

Rysuję-zgaduję – formy grzecznościowe - język polski od podstaw 

spotkania integracyjne dla dzieci. Zajęcia poświęcone wyrażeniom oraz 

słownictwu przydatnym podczas dokonywania zakupów. 

19.05.2022 godz. 14:00  

Rysuję-zgaduję – w szkole - język polski od podstaw spotkania 

integracyjne dla dzieci. Zajęcia poświęcone tworzeniu słowniczka 

przydatnego podczas spędzania wolnego czasu z innymi dziećmi na 

świeżym powietrzu. 

26.05.2022 godz. 14:00  

Rysuję-zgaduję – u lekarza - język polski od podstaw spotkania 

integracyjne dla dzieci. Zajęcia poświęcone podstawowym terminom 

przydatnym podczas różnego typu świąt.  

 

Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 8 

07.05.2022 godz. 16:00  

„Klasa bez szkoły” - gramy w klasy i inne zabawy na świeżym powietrzu. 

12.05.2022 godz.16:00  

„Zabawa w kodowanie. Programowanie ze Scottiem” - zajęcia edukacyjne 

dla dzieci. 

19.05.2022 godz. 16:00  

 „Dzień matki. Robimy kartki dla mamy” - zajęcia plastyczne dla dzieci. 

26.05.2022 godz. 16.00 

„Świat wokół nas” – zajęcia z  mikroskopem dla dzieci. 

 

 

 



Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 58 

05.05.2022   godz. 17:00  

Układamy  puzzle – poznajemy polskie słowa - zajęcia edukacyjne dla 

najmłodszych. 

12.05.2022  godz. 16:00  

Motyle w kolorach tęczy – zajęcia plastyczne. 

19.05.2022  godz. 16:00  

Zapałczane obrazki. Tworzymy obrazki za pomocą drewnianych patyków - 

zajęcia plastyczne. 

26.05.2022 godz. 16.00 

Świat  malowany paluszkami. Prosta zabawa sensoryczna dla dzieci 

w każdym wieku wyrażająca myśli i uczucia. 

 

Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Gawędy 1 

12.05.2022 godz. 11:00  

Wiosenne inspiracje farbą malowane. 

19.05.2022 godz. 11:00  

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem maty edukacyjnej. 

26.05.2022 godz. 11:00 

Zabawy z muzyką w tle adresowane.  

 

Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul Dworcowa 49  

12.05.2022 godz. 14:00  

Zajęcia plastyczne, które zachęcą dzieci do tworzenia i odkrywania w sobie 

twórczego potencjału. Zaprosimy dzieci do świata sztuki poprzez 

pokazanie różnych technik plastycznych. Tematy prac będą nawiązywały 

do bohaterów bajkowych  

 



19.05.2022  godz. 14:00  

Gry i zabawy, które zapewnią dzieciom rozrywkę i śmiech, będą mogły 

swobodnie bawić się w przestrzeni bibliotecznej przeznaczonej dla 

młodych czytelników: gry planszowe, puzzle, zabawy ruchowe, gry na 

konsoli X-box. 

26.05.2022 godz. 14:00  

Poznawanie poprzez głośne czytanie: nauka słówek i podstawowych 

zwrotów w języku polskim, korzystanie z księgozbioru biblioteki, 

podejmowanie prób opowiadania na podstawie książek obrazkowych,  

czytanie książek ukraińskich dostępnych przez Internet. 

 

Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Brzęczkowskiego 2 

05.05.2022 godz. 12:00  

Rozgrywki gier planszowych. 

12.05.2022 godz. 12:00  

Majowe zajęcia plastyczne w bibliotece. 

19.05.2022 godz. 12:00  

Układamy puzzle z bohaterami Disneya. 

26.05.2022 godz. 12.00 

Wirtualny świat w bibliotece - zajęcia z wykorzystaniem VR-ów, maty 

interaktywnej i X-Boxa. 

 

Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Broniewskiego 1 

05.05.2022 godz. 10:00  

Witamy maj – kolorowe kwiaty z papieru – zajęcia plastyczne. 

10.05.2022 godz.10:00  

W świecie puzzli i planszówek – zajęcia dla dzieci. 



19.05.2022 godz.10:00  

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci. 

24.05.2022 godz.10:00  

Wycinanki, wyklejanki, kolorowanki, malowanki – tworzymy wesołe 

krajobrazy – zajęcia plastyczne.  

 

Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2 

05.05.2022 godz.15.30  

Wiosenne kwiaty - zajęcia plastyczne, podczas których dzieci stworzą 

wiosenne kwiaty z krepy oraz bibuły. 

12.05.22 godz.15.30  

Dwujęzyczne kolorowanki – zajęcia plastyczne, podczas których dzieci 

pokolorują obrazki mające tytuły w dwóch językach, polskim i ukraińskim. 

19.05.2022 godz. 15.30 

Układamy puzzle – zajęcia dla dzieci. 

26.05.2022 godz. 15.30  

Moja Mama – konkurs plastyczny dla dzieci z okazji Dnia Matki. 

 

Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Powstańców Wielkopolskich 26 

05.05.2022 godz. 16.00   

Dzień układania puzzli. 

12.05.2022 godz.13:30   

Zajęcia plastyczne: tworzenie makiety parku (wiek od 5 lat). 

19.05.2022 godz.16:00   

Dzień z grami planszowymi.  

26.05.2022 godz.16:00  

Malowanie farbami dla najmłodszych (wiek 2-5 lat). 



Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. 

M. Konopnickiej 28 

05.05.2022 godz. 13:00  

Kolory wiosny – zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat, 

pogadanka na temat wiosennych kolorów, głośne czytanie, wiosenne 

memory, malowanie palcami, praca plastyczna „Majowa łąka”.  

12.05.2022 godz. 13:00  

Podróże z Wilkiem -  zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 

lat, pogadanka na temat podróży, głośne czytanie fragmentów bajki 

„O Wilku, który podróżował po świecie” Orianne Lallemand, podążanie 

śladami Wilka i stworzenie mapy, zagadki, kolorowanki oraz puzzle. 

19.05.2022 godz. 13:00  

Pracowite pszczółki – zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 

lat, rozmowa na temat pszczół, głośne czytanie fragmentów książeczki 

„Mam przyjaciela pszczelarza” Ralfa Butschkowa, kolorowanki, karty 

pracy, praca plastyczna pt. „Pszczółka”. 

26.05.2022 godz. 13.00 

„Moja Mama” - zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat, 

rozmowa na temat Dnia Matki, kalambury, głośne czytanie bajki, praca 

plastyczna pt. „Laurka dla mamy”. 

 

Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Pielęgniarska 17 

05.05.2022 – godz. 15:30  

Wiosenne inspiracje graficzne - kolagrafia - zajęcia plastyczne. 

19.05.2022 – godz. 15:30  

Wiosenne wariacje graficzne – monotypia - zajęcia plastyczne. 

26.05.2022 – godz. 15:30  

Upominki na Dzień Mamy! – warsztaty plastyczne z wykorzystaniem 

techniki decoupage. 

 



Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 181 

19.05.2022 godz.16:30  

„Pszczółka Maja i jej przygody” – głośne czytanie fragmentów książki 

Waldemara Bonselsa z okazji Światowego Dnia Pszczół. 

 

26.04.2022 godz.16:30  

„Moja Mama” – zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci z okazji Dnia Matki. 

 

Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3 

12.05.2022 godz.15:30  

Fajne rzeczy z niefajnych śmieci – pożeracz baterii – warsztaty twórczego 

recyklingu w myśl zasady myśl eko-pozytywnie, twórz kreatywnie. 

Różnorodność recyklingowych materiałów pozwoli na wprowadzenie 

rożnych bloków tematycznych do zajęć o charakterze rękodzielniczym. 

19.05.2022 godz.15:30  

„Chodź, pomaluj mój świat” – tematyczne warsztaty z wykorzystaniem 

techniki malowania palcami, jako jednej z najprostszych i najbardziej 

popularnych zabaw sensorycznych dla dzieci w każdym wieku. Taka forma 

pracy stanowi swoisty rodzaj języka, w którym dzieci, bez względu na 

swoje pochodzenie mogą wyrazić swoje myśli i uczucia, niezależnie od 

sprawności werbalnej. 

26.05.2022 godz.15:30  

„Sensoryczna łąka dla mamy” – zajęcia plastyczne zorganizowane z okazji 

Dnia Matki. 

 

 

 


