
Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu na bezpłatne warsztaty 

językowe, taneczne, fotograficzne i wsparcie w edukacji dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy. 

Na wszystkie zajęcia mamy jeszcze wolne miejsca.  

Zapisać można się wypełniając arkusz w linku pod wybranymi zajęciami lub zadzwonić na nr 

telefonu: 

61 66 40 890, 606 929 426  

1. „Język polski przez bajki” – nauka języka polskiego przez zabawę (uczestnicy 5-10 

lat) 

W poniedziałki i środy, godz. 16.00-17.00, antresola 

ZAPISY: https://forms.office.com/e/Z04KTXaXag 

 

2. „Roztańczeni” - zajęcia muzyczno-taneczne (uczestnicy 7-12 lat)  

W środy, 1 marca – 26 kwietna (9 spotkań), godz. 17.00-18.30, sala 215 

ZAPISY: https://form.jotform.com/230503599141352 

3. „Do góry nogami!” - warsztaty z fotografii otworkowej (uczestnicy 8-11 lat) 

We wtorki, 14 marca – 4 kwietna 2023 (4 spotkania) godz. 16.00-17.30, sala 215 

ZAPISY: https://form.jotform.com/230572208878362 

4. Cyfrowe Centrum Edukacji. Pomoc w nauce, odrabianiu lekcji dla dzieci i młodzieży z 

Ukrainy. W każdy WTOREK od godz. 15.00 do 18.00 w naszej bibliotece dyżurują 

nauczycielki mówiące w języku polskim i ukraińskim, które pomogą w odrabianiu lekcji i 

nauce języka polskiego. Uczniowie mogą korzystać z laptopów z polską i ukraińską 

klawiaturą. 

We wtorki, godz. 15.00 - 18.00, sala 207 

ZAPISY: https://form.jotform.com/230474154099358 

Zajęcia (poza „Język polski przez bajki”) odbywają się w języku polskim i 

ukraińskim. 

Miejsce: Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu, ul. Prusa 3. 

Zabawa, nauka, integracja. 

 

Щиро запрошуємо до Воєвудської бібліотеки в Познані на безплатні мовні 

майстер-класи, танцювальні, фотографічні, і підтримку в навчанні дітей і молоді з 

Польщі і України. 

На всі заняття маємо ще вільні місця. 

Записатись можна виповнивши анкету за посиланням під обраним заняттям або 

зателефонувати за номером телефону: 61 66 40 890, 606 929 426  

1. «Польська мова через казки» - вивчення польської мови за допомогою гри 

(учасники 5-10 років) 

Щопонеділка і щосереди, год. 16.00-17.00  

Реєстрація: https://forms.office.com/e/Z04KTXaXag 

2. «Танцюючі» - музично-танцювальні заняття (учасники віком 7-12) 

Щосереди, 1 березня – 26 квітня (9 зустрічей), 17.00 – 18.30, ауд. 215 

Реєстрація: https://form.jotform.com/230503599141352 

3. «Догори ногами!» - майстер-клас з пінхол-фотографії (учасники 8-11 років) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fe%2FZ04KTXaXag%3Ffbclid%3DIwAR1NJBsn88K39r1IRvwjV_mFbjtZHsT9LbLcnOwXjB8NeAABvpVuKGvWh-U&h=AT3aTgfclA8sOWTFiEBdNuPaUzglVR5tqQj-1G8dRdxWe94ei_6Ut5m5VLrrquhbLO3TFtaz4Mr3HiLkSiJbv5rlSevchdM-Ek-Ta3XLxh3pKxiDgz4GvoUkTw_W6XJxg0im&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0ZMTEmpUkIiNabQsDYBtJvwsp51IWvO2saNu7vozTsNqQNLig-EJdiQrV20iy01jm1el5_1l9Q-e34_AEKmvpFaH4tshvwSg3Y4dOPzJEf8Ttq7HcurKEDwEIqBJVIbd9-uQqErmcEhr8O8cHGb4ohjFY7
https://form.jotform.com/230503599141352?fbclid=IwAR2rCFNIz75fBwOSuoaSFS-IkJf-FWtIFf_i4MNdAP5FSJ2vNPlWCP3XL74
https://form.jotform.com/230572208878362?fbclid=IwAR2qgyIEQzC9uZ2SynBo5h6Gkgl4_dEHjBuIUSAd-EbgQvfkcHxVUWRGvcw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F230474154099358%3Ffbclid%3DIwAR1zM4ngq67vBd-BQKAotDu6aiuzh4HZcmbya7kfMtO4XWU3j8g48Wf1cM8&h=AT22QKfXGRE5H0jXdfgPhZZ8se4mFN6hATu_Wu5NuRqXa7vMgkOXR-OblSoezT1NXqwauZXfRSUe9OwqIrbKvy2oksRe59ZCISJ5U-K3mjFwSm2kcN2e08QUGR1Xv00crCQs&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1W1Jjbp7w1MAU2ZUSNXmhaP8CfFPtgHiaOG30OUkWxzdpAO3c50dvo9UsRduiT8kcUl0Glc1Qq3GKh4g1Je9CVz6o79v6tKEgspVPkhfKdNyQCHuxDsCZpflPOpe_6yko3rOjusC7yRvNwrYwISusxyDx-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fe%2FZ04KTXaXag%3Ffbclid%3DIwAR1NJBsn88K39r1IRvwjV_mFbjtZHsT9LbLcnOwXjB8NeAABvpVuKGvWh-U&h=AT3aTgfclA8sOWTFiEBdNuPaUzglVR5tqQj-1G8dRdxWe94ei_6Ut5m5VLrrquhbLO3TFtaz4Mr3HiLkSiJbv5rlSevchdM-Ek-Ta3XLxh3pKxiDgz4GvoUkTw_W6XJxg0im&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0ZMTEmpUkIiNabQsDYBtJvwsp51IWvO2saNu7vozTsNqQNLig-EJdiQrV20iy01jm1el5_1l9Q-e34_AEKmvpFaH4tshvwSg3Y4dOPzJEf8Ttq7HcurKEDwEIqBJVIbd9-uQqErmcEhr8O8cHGb4ohjFY7
https://form.jotform.com/230503599141352?fbclid=IwAR2rCFNIz75fBwOSuoaSFS-IkJf-FWtIFf_i4MNdAP5FSJ2vNPlWCP3XL74


Щовівторка, 14 березня – 4 квітня 2023 року (4 зустрічі) 16.00 – 17.30, ауд. 

215 

Реєстрація: https://form.jotform.com/230572208878362 

4. Центр цифрової освіти. Допомога у виконанні домашніх завдань для уккраїнських 

дітей і молоді. Щовівторка з 15:00 до 18:00 у нашій бібліотеці працюють польсько і 

україномовні вчителі, які допомагають з домашніми завданнями та вивченням 

польської мови. Студенти можуть користуватися ноутбуками з польською і 

українською клавіатурою.  

Щовівторка, 15.00 – 18.00, ауд. 207.  

Реєстрація: https://form.jotform.com/230474154099358 

Заняття ( крім «Польська мова через казки») проводяться польською 

українською мовами.  

Місце проведення: Воєвудська бібліотека в Познані, вул. Пруса, 3. 

Розвваги, навчання, інтеграція. 

 

--------------------- 

Warsztaty dobywają się w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. 

Ważni". Projekt jest realizowany przez Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w 

partnerstwie z Save the Children International. 

Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією 

розвиткуінформаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International. 

#FRSI_BibliotekaDlaWszystkich 

#RóżniRówniWażni 

#FRSI_Бібліотекадлякожного 

#РізніРівніВажливі 

#Prusa3 #bibliotekawojewódzkapoznań #bibliotekawojewodzkapoznan 

 

https://form.jotform.com/230572208878362?fbclid=IwAR2qgyIEQzC9uZ2SynBo5h6Gkgl4_dEHjBuIUSAd-EbgQvfkcHxVUWRGvcw
https://form.jotform.com/230474154099358

