
14.01. godz. 10.00        zabawy muzyczno-ruchowe  Zajęcia  przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-8

15.01. godz. 10.00        zajęcia plastyczne dla dzieci dużych i małych

16.01. godz.16.30         balik przebierańców dla dzieci

17.01. godz.10.00           Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym

 „DZIKI ZWIERZ” warsztaty „opowiadamy o świecie - o zwierzętach” 
Ludzie wciąż myślą stereotypami. Taki wilk, albo niedźwiedź tylko czyha na samotnego wędrowca, dzik roznosi straszne choroby, a żmija łypie 
spod każdego krzaka, gotowa do ataku. Chcielibyśmy to zmienić. Warsztaty o zwierzętach „Dziki zwierz” to solidna dawka praktycznej wiedzy, przyjemne

 i wesołe wprowadzenie do fantastycznego świata zwierząt. Poznamy z bliska dzikiego zwierza - posłuchamy odgłosów, poznamy tropy i ślady. Zbadamy co 
można wyczytać z kupy niedźwiedzia, co to wypluwka i co łączy skoczka narciarskiego z wilkiem. Ruszymy też do Azji i Afryki, gdzie rozwikłamy tajemnicę 

zaklinaczy węży i powiemy dlaczego nie warto wybierać się na wycieczkę na grzbiecie słonia. Opowiemy jak mądrze, odpowiedzialnie i bezpiecznie poznawać 
świat zwierząt, jak je obserwować i czego można się od nich nauczyć. A co zrobić kiedy w końcu spotkamy dzikiego zwierza? W czasie warsztatów 
każde dziecko stworzy swoje ulubione zwierzę malując kolorowymi piaskami.
\Prosimy o wcześniejsze zapisy, liczba miejsc ograniczona tel. 32 4568633, 4568928\ 

20.01.godz.10.00    zabawa z grafiką - monotypia w kolorze
Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym

21.01.godz.10.00     zajęcia filcowania wełny

22.01.godz.10.00 Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym

„DOMOWE OGRÓDKI” - zdobienie pojemników szklanych, 

                                          sadzenie roślinek domowych sprzyjających dobremu samopoczuciu 

23.01.godz.16.30, wstęp 10 zł,     zapraszamy całe rodziny

"DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI" film kina niemego

                                           ZE SPECJALNIE PRZYGOTOWANĄ MUZYKĄ GRANĄ NA ŻYWO. 
Na bazie pierwszej "Dziewczynki z Zapałkami" z 1902 roku przeprowadzone zostaną Warsztaty muzyczne:  

szukanie odpowiednich dźwięków do wyświetlanych scen. Proste różne instrumenty otwierają wyobraźnię i pobudzają 

do zabawy i eksperymentów. Podsumowaniem tych poszukiwań jest nasz wspólny mini koncert do oglądanego filmu.

Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci i dorosłych.

Integralną częścią tego pokazu jest występ zespołu muzycznego.

Zespół muzyką wykonywaną na żywo  dopełni magię tego niezwykłego �lmu z epoki kina niemego.

Zagrają:  Waldemar Rychły (Kwartet Jorgi ) z zespołem:

Joanna Zielecka - flety, Martyna Susek - altówka, Waldemar Rychły - gitara, dzwonki

24.01.godz.10.00     Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym

warsztaty opowiadamy o świecie - odkrywanie smaków

10.000 kubków smakowych, a w każdym z nich po ok. 150 receptorów  wszystko po to, żeby nam smakowało. Tylko po co nam ten smak?! Warsztaty smaku 

to podróż po świecie  w poszukiwaniu pięciu podstawowych smaków. Każdy uczestnik spróbuje bliżej zapoznać się ze woimi kubkami smakowymi i postaramy się 

odgadnąć i nazwać smaki. Będzie o korzonkach, nasionkach, kwiatach, korze i listkach. Wpadniemy z wizytą na plantację kakaowca i sprawdzimy 

jak powstaje czekolada, a na Borneo zobaczymy uprawę wanilii. Nie będzie to „suchy” wykład - przygotowaliśmy dużo �lmów i zdjęć a wszystko poparte 

będzie odpowiednią dawką wąchania, mlaskania i smakowania. Chwycimy też za pałeczki i nauczymy się nimi posługiwać.

\Prosimy o wcześniejsze zapisy, liczba miejsc ograniczona tel. 32 4568633, 4568928\ 
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Patronat medialny:

Zapraszamy

Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym


	Strona 1

