
Wrocław 20-22 sierpnia 2021

Ojce i Dziatki – Festiwal Dostępny
dla każdego dziecka

Program wydarzeń we Wrocławiu

Piątek, 20 sierpnia

Księgarnia niezależna Cocofli Wrocław

Ostry Dyżur Literacki z tłumaczem PJM

Godzina: 15:00- 17:00

Wiek: 7+

Młody poszukiwaczu przygód!

Czy zdarza się, że przy lekturach szkolnych wszystko cię swędzi, oczy same się zamykają i

podejrzewasz, że masz uczulenie na nudne historie? Jeśli tak, przyjdź i odbierz receptę

literacką na fantastyczne książki lub audiobooki.

Drodzy rodzice, dziadkowie!

Eksperci Ostrego Dyżuru Literackiego przepisują książki na recepty. Rekomendują najlepsze

tytuły dla dzieci. Tłumacz PJM będzie towarzyszył akcji przez cały czas jej trwania, by

umożliwić kontakt dzieci niesłyszącym z festiwalowymi lekarzami. Dla osób niewidomych

natomiast eksperci przygotowani są na rekomendacje audiobooków.



Wydarzenie dostępne dla głuchych osób. Podczas wydarzenia cały czas dostępny
tłumacz PJM.

Zapisy na wydarzenie dostępne pod adresem rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl.

Muzeum Pana Tadeusza

Pokaz filmu za drzwiami wyobraźni z tłumaczem PJM i
napisami dla niesłyszących

Godzina: 18:00-18:40

Wiek: 4+

Ilustracja zdaje się być dziedziną pokrewną do filmu, stąd film wydaje się być idealnym

medium, by przybliżyć jej arkana szerszej publiczności.

Nasz bohater dobrze rozumie to pokrewieństwo – sam bowiem stoi pomiędzy światem

dziecięcej ilustracji, rzeźby, literatury, romansując od czasu do czasu z dziesiątą muzą –

tworząc pierwszorzędne scenografie czy plakaty.

Po filmie istnieje możliwość spotkania się z mistrzem Józefem Wilkoniem osobiście.

Wydarzenie dostępne dla głuchych osób. Podczas wydarzenia cały czas dostępny
tłumacz PJM.

Zapisy na wydarzenie dostępne pod adresem rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl.

mailto:rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl


Sobota, 21 sierpnia 2021

MBP Wrocław, Filia 29, ul. Reja 1

“Czytanie pełne skarbów!” – warsztaty dla dzieci wysoko
wrażliwych z Małgorzatą Swędrowską

Godzina: 11:00-12:00

Drodzy rodzice, dziadkowie!

W tym roku po raz pierwszy dostosowujemy wydarzenia do dzieci ze szczególnymi

potrzebami. Warsztaty na podstawie książek „Moja mama, mój tata”, „Moja babcia, mój

dziadek”, „Moja siostra, mój brat” są przygotowane z myślą o dzieciach wysoko wrażliwych.

Poprzez zabawę wspomagają integrację sensoryczną i rozwijają koordynację

wzrokowo-słuchowo- ruchową. Nie zabraknie zabaw rytmicznych, językowych, rozwijających

słuch fonematyczny, a także masażyków na plecach lub zabaw ruchowych w powietrzu.

Małe grupy pozwalają na pracę we własnym tempie i na poszanowanie indywidualnych

potrzeb dzieci.

Młody poszukiwaczu przygód!

Czy chciałbyś zostać najprawdziwszym poszukiwaczem skarbów? To wymaga wiele odwagi,

ale jesteśmy pewni, że tej ci nie zabraknie! A czy zastanawiałeś się, jak powinien wyglądać

Twój wymarzony skarb? Coś, co będzie najcenniejsze na świecie? Przyjdź i przekonaj się,

jakie skarby odnajdziesz.

Wydarzenie Dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami: Tłumacz PJM, miejsce

dostosowane do osób z dysfunkcjami ruchowymi, obecność asystentów ON osób z

niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na asystentów i tłumacza należy zgłaszać w

formularzu rejestracyjnym minimum 7 dni przed wydarzeniem.

UWAGA! Zapisy mailowe: mbp29@biblioteka.wroc.pl lub pod numerem telefonu: 71
326 60 63.



MultiCentrum – Interaktywne Centrum Edukacji, ul.
Powstańców Śląskich 210, Wrocław

Wycieczka do Zoo z Ozobotem na podstawie książki "Z
pozdrowieniami, Żyrafa" japońskiej autorki Megumi Iwasa

Godzina: 10:00-11:30

Prowadzenie: Małgorzata Karpicka

Drodzy wielbiciele zwierząt!

Znacie na pewno zwierzęta żyjące na sawannie, ale czy zastanawialiście się, czy na

przykład żyrafa nie czuje się samotna? Może chciałaby mieć przyjaciela? Zapraszamy na

warsztaty, podczas których dowiecie się, co i do kogo żyrafa napisała list i co z tego wynikło.

Będziemy budować modele zwierząt z klocków K'nex, a za pomocą robota Ozobota

wybierzemy się w podróż po sawannie. Czekamy właśnie na Was!

Drodzy rodzice, dziadkowie, opiekunowie!

Podczas warsztatów poznamy bohaterów książki "Z pozdrowieniami, Żyrafa" i wspólnie, za

pomocą kolorowych pisaków i puzzli, będziemy tworzyć trasy dla robota Ozobota, który

wybierze się na wycieczkę po safari. Zbudujemy także proste lub przestrzenne modele

zwierząt z ażurowych klocków K'nex. Ta fantastyczna wycieczka to podroż pełna przygód,

na której nie może Was zabraknąć!

Wydarzenie Dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami: Tłumacz PJM, miejsce
dostosowane do osób z dysfunkcjami ruchowymi, obecność asystentów ON osób z
niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na asystentów i tłumacza należy zgłaszać
w formularzu rejestracyjnym minimum 7 dni przed wydarzeniem.

Wydarzenie bezpłatne. Obowiązują zapisy. UWAGA! Zapisy pod numerem telefonu: (71)
364-69-66 lub mailowo: rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl.



Zwierzo-dźwięki – warsztaty muzyczne dla niedowidzących
na podstawie książki Symfonia zwierząt

Godzina: 12:00-14:00

Prowadzenie: Mateusz Ryczek

Drodzy rodzice, opiekunowie!

Zabierzcie swoje pociechy na niesamowite warsztaty muzyczne na podstawie książki

Symfonia zwierząt. Dzieci stworzą pod opieką prowadzącego dźwięki zwierząt,

zainspirowane bohaterami tej fantastycznej książki. Warsztaty poprowadzi Mateusz Ryczek;

wybitny kompozytor, pianista, laureat wielu konkursów, twórca muzyki do licznych

przedstawień teatralnych. Bądźcie z nami koniecznie!

Mali i duzi miłośnicy muzyki!

Zapraszamy na wyjątkowe zajęcia - zajęcia inspirowane dźwiękami zwierząt, bohaterów

książki Symfonia Zwierząt! To właśnie Wy stworzycie oryginalne nagrania, które zostaną na

zajęciach poddane przetworzeniu cyfrowemu. Wspólna zabawa zostanie ukoronowana

finałem przy "muzycznym stole", gdzie w oku kamery sensora uczestnicy będą mogli zagrać

utwór muzyczny składający się z powstałych podczas warsztatów dźwięków. Zaciekawieni?

My bardzo! Zatem czekamy na Was!

Program warsztatów dostosowany do dzieci niedowidzących.

Wydarzenie Dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami: Tłumacz PJM, miejsce
dostosowane do osób z dysfunkcjami ruchowymi, obecność asystentów ON osób z
niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na asystentów i tłumacza należy zgłaszać
w formularzu rejestracyjnym minimum 7 dni przed wydarzeniem.

Wydarzenie bezpłatne. Obowiązują zapisy. UWAGA! Zapisy pod numerem telefonu: (71)
364-69-66 lub mailowo: rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl.



Hydropolis

Spacer literacki po Hydropolis  z przewodnikiem PJM
Godzina: 16:00-17:00

Wystawa skierowana jest do osób w każdym wieku, ale najmocniej polecamy ją nieco

starszym dzieciom (od około 6 roku życia). Specjalnie dla najmłodszych przygotowaliśmy

multimedialne gry, w których m.in. będą mogli pobawić się z delfinami, zadbać o czystość raf

koralowych, odkryć mityczne potwory wodne oraz poznać budowę i zasady powstawania

cząsteczki wody. Wystawa wyposażona jest także w cztery sale kinowe, w których można

obejrzeć łącznie sześć filmów, poświęconych m.in. odkrywcom głębin i morskiemu

kamuflażowi.

Dzieci z pewnością ucieszy:

● ponad 70 multimedialnych i interaktywnych instalacji

● 6 gier edukacyjnych

● 3 salki kinowe

● 3 projekcje sferyczne.

Specjalnie z myślą o rodzinach z dziećmi udostępniliśmy takie udogodnienia, jak: przewijaki,

możliwość poruszania się z wózkiem, winda, karty pracy dla starszych dzieci. Gości, którym

uda się uzupełnić karty pracy nagradzamy drobnym upominkiem, który można odebrać od

przewodników w punkcie informacyjnym w Strefie Wejścia.

Wydarzenie dostępne dla głuchych osób. Podczas wydarzenia cały czas dostępny
tłumacz PJM.

Wydarzenie bezpłatne. Obowiązują zapisy. Zgłoszenia należy wysyłać na adres

mailowy:rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl.



Niedziela, 22 sierpnia 2021

MBP Wrocław, Biblioteka Grafit przy ul.
Namysłowskiej 8

Co powie Pompik? – warsztaty komiksowe dla
najmłodszych wielbicieli przyrody z Tomaszem
Samojlikiem

Godzina: 11:30-12:30

Drodzy rodzice, opiekunowie!

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe warsztaty komiksowe z Tomaszem Samojlikiem –

autorem komiksów i książek dla dzieci, a oprócz tego naukowcem i pracownikiem Instytutu

Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, zajmującym się zawodowo badaniem

historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Jego seria książek o Żubrze Pompiku cieszy się

ogromną popularnością. Czekamy na Was na fantastycznych warsztatach plastycznych

połączonych ze spotkaniem literackim.

Drodzy wielbiciele komiksów!

Wybierzcie się z nami w głąb Puszczy Białowieskiej! Przygoda nie zna granic, a dziś w

nadmorskim kurorcie spotkacie prawdziwego Żubra. Poznajcie dzikie zwierzęta i zjawiska

przyrodnicze. Nikt nie opowie o tym lepiej niż Tomasz Samojlik!

Czy naukowcem jest się od urodzenia? Czy talent dziedziczy się w genach? Na wasze

trudne (jak i proste) pytania związane ze swoją pracą, pasją i oczywiście przyrodą opowie

nasz Szanowny Gość. Tak więc wraz z tatą Pomrukiem, mamą Poradą i małą Polinką

przywitajcie Pompika w Sopocie. Zapraszamy wszystkich małych, średnich, jak i dorosłych

tropicieli przygód i miłośników przyrody.

Wydarzenie Dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami: Tłumacz PJM, miejsce
dostosowane do osób z dysfunkcjami ruchowymi, obecność asystentów ON osób z
niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na asystentów i tłumacza należy zgłaszać
w formularzu rejestracyjnym minimum 7 dni przed wydarzeniem.



Wydarzenie bezpłatne. Obowiązują zapisy. Zgłoszenia należy wysyłać na adres

mailowy:rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl.


