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Wstęp wolny 

 

W odpowiedzi na potrzebę stworzenia miejsca w której uciekający przed wojną migranci będą mogli 

spokojnie spędzić czas, powstała Stacja Integracja, która zapewni bezpieczną przestrzeń dla rodzin z 

dziećmi, pochodzących z terenów objętych wojną.  

Zapraszamy rodziców z dziećmi, dla których przygotowaliśmy zróżnicowane zajęcia, skierowane dla 

wszystkich odbiorców, m.in.: warsztaty plastyczne, zabawy plastyczno-ruchowe oraz zajęcia teatralne,  

zabawy językowe – zagadki, rebusy, krzyżówki, dzięki którym spróbujemy przełamać barierę językową 

poznając najważniejsze zwroty i ciekawostki słowne.  

Dal rodziców przygotowaliśmy kącik do rozmów, gdzie będzie można napić się kawy, odpocząć i 

porozmawiać.  

Stacja Integracja zapewnia wszelkie niezbędne materiały plastyczne, fachową opiekę 

wykwalikowanych animatorów kultury oraz pomoc tłumacza. Na miejscu udostępniamy również gry 

planszowe oraz konsole z grami elektronicznymi, z których będzie można dowolnie korzystać pod 

okiem dyżurujących opiekunów.  

Harmonogram działań Stacji Integracja: 

Poniedziałek: 

10:00-13:00 – zajęcia okolicznościowe  – tworzenie kartek, ozdób oraz dekoracji. 

13:00-16:00 –  zajęcia teatralne – ćwiczenia rozwijające kreatywność. 

Wtorek:  

10:00-13:00 – zajęcia plastyczne – nauka różnych technik plastycznych.  

13:00-16:00 – zabawy plastyczno-ruchowe. 

Środa: 

10:00-13:00 – zajęcia kreatywne – tworzenie kompozycji przestrzennych, dekoracji, drobnych 

robótek ręcznych. 

13:00-16:00 – zabawy plastyczno-ruchowe. 

Czwartek: 

10:00-13:00  – zajęcia kreatywne – tworzenie kompozycji przestrzennych, dekoracji, drobnych 

robótek ręcznych, origami. 

13:00-16:00 – zabawy plastyczno-ruchowe 

Piątek: 

10:00-13:00  – zabawy językowe – wspólna nauka języka polskiego.  

13:00-16:00 – zajęcia teatralne – ćwiczenia rozwijające kreatywność. 



 

Інтеграційна станція - анімаційний простір для біженців 

Початок з вівторка 15.03.2022 р. 

Будинок Муз, вул. Познанська 52, Торунь  

Вхід вільний  

 

У відповідь на необхідність створення місця, де біженьці, які тікають від війни, зможуть 

спокійно проводити час. Створено Інтеграційну станцію, яка забезпечить безпечний простір для 

сімей з дітьми з районів, охоплених війною.  

Запрошуємо батьків з дітьми, для яких ми підготували різноманітні заходи, розраховані для 

широкого загалу, такі яких: мистецькі майстер-класи, художні та рухливі ігри та театральні 

заняття, мовні ігри – загадки, ребуси, кросворди, завдяки яким спробуємо зламати мовий 

бар’єр, шляхом вивчення найважливіших фраз і словесних цікавинок. 

 Для батьків ми підготували куточок для розмов, де можна випити кави, відпочити та 

поспілкуватись.  

Станція «Інтеграція» надає всі необхідні художні матеріали, професійну допомогу 

кваліфікованих аніматорів культури та допомогу перекладача. На місці також пропонуємо 

настільні ігри та консолі з електронними іграми, якими можна вільно користуватися під 

наглядом чергових опікунів.  

Графік роботи Інтеграційної станції:  

Понеділок:  

10: 00-13: 00 – оказійні заходи - створення листівок, декорацій та прикрас.  

13:00-16:00 - театральні заняття - вправи розвиваючі креативність.  

Вівторок:  

10:00-13:00 – художні заняття – навчання різноманітниї художнії технік.  

13:00-16:00 - художні та рухливі ігри.  

Середа:  

10:00-13:00 – творчі заняття – створення просторових композицій, декорацій, дрібне рукоділля. 

13:00-16:00 - художні та рухливі ігри.  

Четвер:  

10:00-13:00 – творчі заняття – створення просторових композицій, декорацій, дрібне рукоділля, 

орігамі.  

13:00-16:00 - художні та рухливі ігри  

П'ятниця:  

10:00-13:00 – мовні ігри – спільне вивчення польської мови.  

13:00-16:00 - театральні заняття - вправи, що розвивають креативність. 


