
JAWORZNO POMAGA UKRAINIE
Propozycje zaję� kulturalnych  
przygotowanych przez instytucje kultury

PODSTAWY JĘZYKA POLSKIEGO 
Nauka podstaw języka polskiego, kt�ra ułatwi 
porozumiewanie się ludno�ci ukrai�skiej ze 
społeczno�cią polską, a tym samym zapewni 
im bardziej komfortowe warunki do 
rozpoczęcia nowego etapu życia w naszym 
mie�cie i kraju (przychodnia, zakupy, poczta 
itd.). 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Zajęcia plastyczne, podczas kt�rych będą 
wykonywane r�żne prace przy wykorzystaniu 
technik: kolażowych, rękodzieła (makramy), 
origami itp. 

KAFEJKA INTERNETOWA
Kafejka internetowa, czyli przygotowanie 
kilku stanowisk komputerowych 
umożliwiających kontakt z bliskimi, kt�rzy 
pozostali na Ukrainie.

ZBLIŻENIE KULTUR
Spotkania podczas, kt�rych będą omawiane 
takie tematy jak: kultura, zwyczaje, literatura, 
architektura i inne. Ich gł�wnym celem będzie 
wzajemne poznanie się i zbliżenie. Realizacja 
tego projektu uzależniona jest jednak od 
stopnia znajomo�ci języka polskiego w�r�d 
Ukrai�c�w.

RELAKS PRZY REGIONALNEJ SZTUCE
Uczestnicy spotka� będą mieli okazję 
zapoznania się z dziełami jaworznickich 
artyst�w takich jak Natalia Urant czy Olga 
Dziunikowska. Opr�cz podziwiania 
niezwykłych dzieł, uczestnicy dostaną 
możliwo�� wykreowania własnych prac 
plastycznych na dowolny temat. Dla os�b, 
kt�re nie będą czuły się na siłach by od zera 
tworzy� całą pracę, dostępne będą 
antystresowe kolorowanki.

PRZEWODNIK PO JAWORZNIE
Cykl spotka�, kt�re w zależno�ci od 
możliwo�� może odbywa� się w dw�ch 
formach. Pierwsza polega na wyruszeniu 

z niewielką grupą na spacer szlakiem 
atrakcyjnych i przydatnych miejsc w 
Jaworznie, zar�wno tych praktycznych jak 
sklepy, urzędy etc, jak i kulturalno-
turystycznych. Natomiast druga proponowana 
przez nas forma, to wirtualny spacer, czyli  
prezentacja przedstawiająca najważniejsze 
miejsca naszego miasta opatrzone kr�tkim 
opisem w cyrylicy. 

Dla dzieci

GOTOWI DO GRANIA! START!
Interaktywne narzędzia tj.: Magiczny Dywan 
i konsola X-box, kt�re zawierają gry 
edukacyjno – rozrywkowe. 

SŁO�CEM MALOWANI :)
Warsztatowe spotkania oparte o techniki 
plastyczne, w tym rysowanie, malowanie 
farbami, wyklejanie, wydzieranie, tematyczne 
zdrapki, wycinanie, kreatywne tworzenie 
z papieru i nie tylko.

�WIATA CIEKAWI :)
Spotkania rozrywkowe związane z teatrzykiem 
pacynkowym i Kamishibai oraz grami 
planszowymi  i przestrzennymi. 

ROBOTYKA DLA DZIECI
Spotkania rozrywkowe z wykorzystaniem 
robot�w z klock�w Lego Mindstorms, 
Photon�w (spotkania mogą by� r�wnież 
przeprowadzone poza biblioteką)

SPOTKANIA FILMOWE
Projekcje filmowe (sala kinowa, stanowiska 
komputerowe).

VR
Zabawy z wykorzystaniem okular�w VR.

Zaangażowanie w Filiach 
Komputery z dostepem do internetu, 
z możliwo�cią pisania cyrylicą, zajęcia 
artystyczne dla dzieci obejmujące kolrowanki, 
zdrapywanki, puzzle, gry planszowe itp.

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Gł�wny 17 (Centrum), tel.: 32 751 91 92
Zajęcia prowadzone w poniedziałki w godz. 12.00-19.00, a od wtorku do piątku w godz. 
8.00-19.00 po wcze�niejszej rejestracji telefonicznej.

JAWORZNO



ATElier Kultury -ul. A. Mickiewicza 2 (Centrum),  tel.: 32 762 91 42 
Poniedziałek:
16.00 – 20.00 Zajęcia teatralne (wiek 15+) 
17.00 – 17.45 Zajęcia rytmiczno - taneczne (5 – 7 lat) 
Wtorek:
17.00 – 18.00 Zajęcia teatralne (wiek 15+) 
18.00 – 21.00 Zajęcia teatralne (wiek 15+) 
�roda:
14.30 – 19.00 Zajęcia wokalne 
15.30 – 17.00 Zajęcia artystyczne dla przedszkolak�w 
17.15 – 18.00 Plastyka sensoryczna 
18.00 – 21.00 Zajęcia teatralne 
Czwartek:
15.00 – 17.00 Pracownia plastyczna dla dzieci 
14.30 – 18.00 Zajęcia wokalne 
16.00 – 17.30 Zajęcia dla przedszkolak�w metodą Marii Montessori 
17.45 – 18.30 Plastyka sensoryczna 
17.00 – 19.00 Pracownia plastyczna dla młodzieży 
18.00 – 21.00 Zajęcia teatralne 
Piątek:
15.00 – 16.00 Zajęcia teatralne – Grupa Senior�w
16.00 – 19.00 Zajęcia teatralne (wiek 15+) 

ATElier Kultury ul. Wiosny Lud�w 1 (dzielnica Jele�), tel:. 32 762 91 44 

Poniedziałek:
15.15 – 16.00 Opowie�ci muzyczne – zajęcia dla dzieci 
16.00 – 16.45 Plastyka sensoryczna – zajęcia dla dzieci 
16.45 – 17.30 Grupa teatralna  - klasy od I – III
17.00 – 19.00 Zesp�ł Ludowy Jawor 
Wtorek:
15.00 – 15.45 Plastyka grupa Bąbelki 
15.45 – 16.15 Rytmika grupa Bąbelki 
16.15 – 17.00 Klub BAJA – Weronika Krzempek
17.00 – 17.45  Plastyka sensoryczna 
17.00 – 18.00 Jaworowe Ludki
�roda:
15.15 – 16.00 Zabawy teatralne 
16.00 – 16.45 Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 
Czwartek:
15.00 – 15.45 Rytmika grupa Bąbelki 
15.45 – 16.15 Plastyka grupa Bąbelki  
16.15 – 17.00 Klub BAJA 
17.00 – 18.00 Jaworowe Ludki 

Istnieje możliwo�� zorganizowania zaję� �wietlicowych - ul. Wiosny Lud�w z udziałem 
dzieci oraz ich rodzic�w codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 11.00 
– 14.00. Osoba do kontaktu w powyższym temacie - Katarzyna Kałas, tel. 663 100 597.

ATElier Kultury – Szczakowska 35 B (dzielnica Niedzieliska) , tel.: 32 762 91 42
Od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 14.00 – zajęcia rekreacyjne, ruchowe 
(piłkarzyki, ping pong)

Muzeum Miasta Jaworzna  ul. Pocztowa 5 (Centrum), tel.: 32 618 19 50
1. Przybliżenie historii miasta w oparciu o oprowadzanie po stałej ekspozycji. 
Propozycja ta obejmuje wszystkie grupy wiekowe (r�wnież dorosłych)
2. Prowadzenie zaję� dostępnych w ofercie edukacyjnej muzeum.
3. Dla dzieci - zabawa z klockami MAPLE.

Miejskie Centrum Kultury i Sportu ul. Krakowska 8 (Centrum) tel.: 32 745 10 30 
(po zgłoszeniu operatora wybra� nr 70)
 Proponowane zajęcia to: edukacja plastyczna, arteterapia (muzykoterapia, teatroterapia, 
choreoterapia), warsztaty plastyczne. 
Dodatkowo MCKiS zapewnia strefę „�wietlicową” zlokalizowana przy Al. Piłsudskiego 88, 
(вул..Алея Пілсудськего 88)  w kt�rej dzieci będą mogły skorzysta� ze sprzętu 
animacyjnego w postaci gier planszowych czy puzzli  oraz „Kącika maluszka”, gdzie będą 
przygotowane kolorowanki oraz zabawki edukacyjne.

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Inwalid�w Wojennych 2 (dzielnica Osiedle Stałe), 
tel.: 32 762 92 20                                                                                                            
Poniedziałek
15:00 - 15:45 kino, bajki w języku ukrai�skim
15:50 -16:40 zajęcia w pracowni ceramiki
16:40-17:30 zajęcia plastyczne, rysunek, malarstwo, techniki mieszane
17:30-18:30 zajęcia muzyczne, wokalne
Czwartek 
15:00-15:45 kino, bajki w języku ukrai�skim
15:50-17:00 zajęcia muzyczne, instrumentalne
17:00-18:00  zajęcia ruchowe, akrobatyka

Stowarzyszenie Betlejem ul. Długa 16 (dzielnica Dąbrowa Narodowa), tel.: 506 307 862
Terminy: 16, 25, 30 marca  godz. od 11.00- 14.00
Dla dzieci:
Pracownia ceramiki – arteterapia
Kontakt ze zwierzętami- animaloterapia
Dla mam:
Grupa wsparcia, prowadzenie ks. Mirosław Tosza 


	Strona 1
	Strona 2

