
Oferta bezpłatnych zajęć 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach 

dla dzieci/uczniów z Ukrainy 

Lp.  Zajęcia Miejsce realizacji  Dni i godziny 

1. 1. Zajęcia plastyczne dla dzieci w różnym wieku, 
dostosowane do kategorii wiekowej. 

 
2. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym: 

- plastyczne - kolorowanie, malowanie, wyklejanki 
z papieru kolorowego, lepienie z ciastoliny, 
składanie zwierzątek z papieru; 

- muzyczne - nauka prostych piosenek z pomocą 
aplikacji do tego przeznaczonej i z wykorzystaniem 
chusty animacyjnej; 

- z wykorzystaniem prostych gier planszowych 
(np. „skoczki”) i układanie puzzli. 

 

Biblioteka główna 
w Katowicach 
 

1. wtorek, godz. 
10.00-12.00 
 
2. środa, godz. 
10:00-11:30 

2. Zajęcia z zakresu arteterapii i biblioterapii 
(z wykorzystaniem bajek czytanych w języku ukraińskim 
na portalu FB 
https://www.facebook.com/Kazkanadobranic/ ) 

Filia w Będzinie wtorek, godz. 
13.00-16.00 

3. 1. Zajęcia opiekuńcze o charakterze czytelniczo 
edukacyjnym z elementami biblioterapii (tematyka 
do uzgodnienia z koordynatorem). 

2. Zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy połączone z 
zajęciami plastycznymi. 

 

Filia w Bytomiu 1. środa, godz. 
15.00-17.00 
 
2. czwartek, godz. 
11.00-13.00 

4. 1. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem Teatrzyku 
Kamishibai oraz szeroko rozumianej arteterapii (w 
tym biblioterapii, zajęć plastycznych, elementów 
pedagogiki zabawy) 

2. Zajęcia plastyczne dla dzieci wprowadzające do świata 
myślografii.  

 

Filia w Chorzowie piątek, godz. 9.00-
12.00 

5. Zajęcia z elementami biblioterapii, wspólne czytanie 
książek, opowiadania z wykorzystaniem teatrzyku 
Kamishibai, czytanie bajek wyciszających dla dzieci. 

Filia w Gliwicach wtorek, 10.30-
12.00 

6. 1. Zajęcia biblioterapeutyczne i integracyjne 
(gry i zabawy). 

2. Teatrzyk Kamishibai. 
3. Zajęcia plastyczne (rysowanie, malowanie, 

kolorowanki, wyklejanki, wydzieranki i in.) 
4. Zajęcia muzyczne (gry i zabawy muzyczno-ruchowe, 

słuchanie nagrań muzycznych z wykorzystaniem płyt 
CD z czasopisma „Bliżej Przedszkola"). 

5. Oglądanie filmów animowanych dla dzieci. 
6. Czytanie bajek z pomocą opiekuna dzieci lub tłumacza 

języka ukraińskiego (w miarę dyspozycyjności 
tłumacza). 

7. Zajęcia z kodowania dla najmłodszych (dyktanda 
graficzne). 

8. Układanie puzzli. 
9. Origami. 
 

Filia w Jaworznie wtorki, godz. 
10.00-12.00 - 
teatrzyk Kamishibai 
 
środy, godz. 12.00 - 
14.00 - zajęcia 
muzyczno-ruchowe 
 
piątki, godz. 12.00-
14.00 - zajęcia 
plastyczne 

https://www.facebook.com/Kazkanadobranic/


7. "Kolorowy zawrót głowy" - zajęcia plastyczne dla dzieci w 
wieku przedszkolnym lub młodszym wieku szkolnym. 

Filia w Mysłowicach czwartek, 10.00-
12.00 

8. "Pokoloruj z nami świat - środowe spotkania w bibliotece 
pedagogicznej" - cotygodniowe zajęcia plastyczne i 
ruchowe dla dzieci uchodźców z Ukrainy, od 16 marca br. 

Filia w Pszczynie środa, godz. 10.00-
12.00 

9. Zabawy integracyjno-adaptacyjne z wykorzystaniem 
technik plastycznych 

Filia w Rudzie Śląskiej wtorek, godz. 
11.00-13.00 

10. Zajęcia integracyjne: czytanie baśni połączone z 
zajęciami plastycznymi. 

Filia w Sosnowcu poniedziałek, godz. 
10.00-11.00 

11. "Baśnie, bajki, legendy ukraińskie i polskie" Filia w Tychach wtorek, godz. 
10.00 - 13.00 

12. Zajęcia plastyczne. 
Zajęcia czytelnicze dla dzieci. 
Spotkania z bajką. 

Filia w Zabrzu zajęcia plastyczne - 
poniedziałek 12:00 
- 13:30 
 
zajęcia czytelnicze - 
czwartek 12:00 - 
13:30 
 
projekcja bajek - 
piątek 12:00 - 
13:30 

13. Zajęcia z elementami arteterapii i biblioterapii (zajęcia 
plastyczne, zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku 
Kamishibai) 

Filia w Zawierciu 
 
 

wtorek, godz. 
13.00-16.00 

 


