
Propozycje zajęć edukacyjnych i kulturalnych organizowanych 

przez filie sieci miejskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bydgoszczy adresowane do najmłodszych obywateli 

Ukrainy. 

CZERWIEC 2022 

 

Filia nr 3 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Grunwaldzka 33 

02.06.2022 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”.  

09.06.2022, 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”.   

23.06.2022, godz. 13.00  

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

z barwionej soli” – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

30.06.2022, 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 

02.06.2022 godz. 13:00  

Rozrywki umysłowe dla dzieci. Gry logiczne i łamigłówki. 

23.06.2022 godz. 13:00  

Zajęcia sportowe i gimnastyczne w bibliotece. 

30.06.2022godz. 13:00  



Gry planszowe i puzzle dla młodzieży. 

 

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

02.06.2022 godz. 13:30  

Poznajemy się poprzez zabawę - gry i zabawy integracyjne dla dzieci 

ukraińskich i polskich. 

09.06.2022 godz. 13:30  

Poznajemy się poprzez zabawę - gry i zabawy integracyjne dla dzieci 

ukraińskich i polskich. 

23.06.2022 godz. 13:30  

Poznajemy się poprzez zabawę - gry i zabawy integracyjne dla dzieci 

ukraińskich i polskich. 

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

języka polskiego dla dzieci rozpoczynających naukę w polskiej szkole” 

30.06.2022 godz. 13:30  

Poznajemy się poprzez zabawę - gry i zabawy integracyjne dla dzieci 

ukraińskich i polskich. 

 

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

09.06.2022 godz. 13.00  

Kolorowanki dla najmłodszych – zajęcia plastyczne. 

23.06.2022 godz. 13.00  

Puzzle dla najmłodszych. 

 

Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Noakowskiego 4 

02.06.2022 godz. 14:00  

Rysuję-zgaduję – mój dzień - język polski od podstaw spotkania 

integracyjne dla dzieci. Zajęcia poświęcone wyrażeniom oraz słownictwu 

przydatnym podczas dokonywania zakupów. 



09.06.2022 godz. 14:00  

Rysuję-zgaduję – środki transportu - język polski od podstaw spotkania 

integracyjne dla dzieci. Zajęcia poświęcone tworzeniu słowniczka 

przydatnego podczas spędzania wolnego czasu z innymi dziećmi na 

świeżym powietrzu. 

23.06.2022 godz. 14:00  

Rysuję-zgaduję – w mieście - 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 

09.06.2022 godz. 16:00  

Turniej gier planszowych. 

23.06.2022 godz.16:00  

Kto chciałby mieć dinozaura? – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 

 

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

02.06.2022   godz. 16:00  

Tęcza malowana gąbeczkami - zajęcia plastyczne dla najmłodszych. 

09.06.2022  godz. 16:00  

Tworzymy zwierzęta z drewnianych patyczków oraz czytamy wiersze – 

zajęcia czytelniczo-plastyczne. 

19.06.2022  godz. 16:00  

Jak przesunąć patyczek, aby utworzyć inną figurę?- zagadki 

matematyczne. 

23.06.2022 godz. 16.00 

Świat  malowany paluszkami. Prosta zabawa sensoryczna dla dzieci 

w każdym wieku wyrażająca myśli i uczucia. 

30.06.2022 godz. 16.00 



Za pomocą kolażu tworzymy ilustrację do fragmentu książki „Przygody 

w Dolinie Muminków” Amandy Li. 

 

Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Gawędy 1 

2.06.2022 godz. 11:00  

Magiczny dywan – gry i zabawy dla dzieci. 

9.06.2022 godz. 11:00  

Zabawy z muzyka w tle.  

23.06.2022 godz. 11:00 

Letnie inspiracje farbą malowane. 

30.06.2022 godz. 11.00  

Smerfny świat oczyma dziecka – zajęcia plastyczne. 

 

Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul Dworcowa 49  

02.06.2022 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. 

09.06.2022  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.  

23.06.2022 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. 

 



Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Brzęczkowskiego 2 

02.06.2022 godz. 16:30  

Rozgrywki gier planszowych. 

09.06.2022 godz. 16:30  

Czerwcowe zajęcia plastyczne w bibliotece. 

23.06.2022 godz. 16:30  

Układamy puzzle z bohaterami Disneya. 

30.06.2022 godz. 16.30 

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 

02.06.2022 godz. 10:00  

Witamy maj – kolorowe kwiaty z papieru – zajęcia plastyczne. 

07.06.2022 godz.10:00  

W świecie puzzli i planszówek – zajęcia dla dzieci. 

12.06.2022 godz.10:00  

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci. 

28.06.2022 godz.10:00  

Wycinanki, wyklejanki, kolorowanki, malowanki – tworzymy wesołe 

krajobrazy – zajęcia plastyczne.  

 

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

02.06.2022 godz.15.30  

Gry planszowe - zajęcia edukacyjne z okazji Dnia Dziecka. 

 



09.06.22 godz.15.30  

Układamy puzzle – zajęcia dla dzieci. 

23.06.2022 godz. 15.30 

Portret taty -  zajęcia plastyczne z okazji Dnia Ojca. 

30.06.2022 godz. 15.30  

Wakacyjne kolorowanki – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 

Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Powstańców Wielkopolskich 26 

02.06.2022 godz. 16.00   

Dzień układania puzzli. 

09.06.2022 godz.13:30   

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

23.06.2022 godz.16:00   

Dzień z grami planszowymi.  

30.06.2022 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 

02.06.2022 godz. 13:00  

Dzień Dziecka – zajęcia literacko-plastyczne, podczas których dzieci 

wezmą udział w grach i zabawach, wysłuchają fragmentów wybranych 

bajek oraz wykonają pracę plastyczną przedstawiającą ulubione zwierzęta. 

09.06.2022 godz. 13:00 

Tajemnice oceanu - zajęcia literacko-plastyczne, podczas których dzieci 

rozwiążą łamigłówki edukacyjne, wysłuchają fragmentów książki pt. „Nela 

i tajemnice oceanów” oraz wykonają pracę plastyczną przedstawiającą 

meduzy. 



23.06.2022 godz. 13:00  

Letnie zabawy – zajęcia literacko-plastyczne, podczas których dzieci 

wysłuchają fragmentów książki pt. „Zwariowane wakacje taty Oli” 

Thomasa Brunstroma, zagrają w gry logiczne oraz wykonają pracę 

plastyczną pt. „Na plaży”. 

30.06.2022 godz. 13.00 

Czas wakacji - zajęcia literacko-plastyczne, podczas których dzieci 

rozwiążą wakacyjne zagadki i kalambury, wysłuchają fragmentów książki 

pt. „Franklin wielkim odkrywcą” Paulette Bourgeois oraz wykonają pracę 

plastyczną pt. „Wakacje marzeń”. 

 

Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży 

ul. Pielęgniarska 17 

09.06.2022 – godz. 15:00  

Turniej gier planszowych. 

23.06.2022 – godz. 15:00  

Gry i zabawy ruchowe w plenerze (zabawy z chustą animacyjną, 

konkurencje sportowe). 

 

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

02.06.2022 godz.16:30  

Bawmy się razem – gry i zabawy w plenerze dla dzieci w wieku 4-6 lat. 

 

09.06.2022 godz.16:30  

Zgadnij kim jestem? – zabawa w kalambury dla dzieci w wieku 7- 10 lat. 

23.06.2022 godz. 16.30 

Letni krajobraz – zajęcia edukacyjno–plastyczne dla dzieci w wieku 4-6 

lat. 

 

 



Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99 

02.06.2022 godz. 13.00 

Kwietny ogród - girlandy kwiatowe wykonane z wytłaczanek po jajkach. 

09.06.2022 godz. 13.00 

Kwietny ogród - girlandy kwiatowe wykonane z wytłaczanek po jajkach. 

23.06.2022 godz. 13.00 

Noc świętojańska – wianki kwiatowe wykonane z kolorowego papieru 

i bibuły. 

30.06.2022 godz. 13.00 

Co słyszysz? Zabawa z dźwiękami i nazywanie w dwóch językach. 

 

Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3 

06.06.2022 godz.10:00  

Czytanie to ucieczka w nieznane światy – zajęcia czytelnicze dla dzieci. 

10.06.2022 godz.10:00  

Gdy przeleci obok pszczoła. Poznajemy życie na łące – zajęcia edukacyjne 

dla dzieci. 

23.06.2022 godz.15:00  

„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.  

 

 

 


