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WAKACJE 2018
SZAMOTULSKI OŚRODEK KULTURY
Ilość miejsc ograniczona! Czekamy na zgłoszenia pod nr tel. 061 29 213 07,
mejlem na adres: sylwia.firlet@szok.info.pl lub bezpośrednio w ośrodku.
Odpłatność w dniu zajęć.
2 lipca – poniedziałek
10.00-11.00 – Głowa, ramiona, kolana, pięty – Zabawy muzyczno-ruchowe
Pląsy i zabawy przy muzyce. Będziemy tworzyć nietypowe instrumenty muzyczne i na nich
grać. Stworzymy akompaniamenty do utworów muzyki klasycznej.
Wiek: od 3 do 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
10.00-11.00 – W moim ogródeczku – MINI OGRÓDEK z chatką
Do aranżacji użyjemy naturalnych surowców: piasku, kamyków, szyszek i liści.
Wiek: od 5 do 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Pani Kredka, Agnieszka Placha, autorka publikacji i bloga www.panikredka.pl.
10.15-12.00 – Nauka gry na FLAŻOLETACH – Flety irlandzkie – cykl 5 dni
Jeśli wciąż masz niespełnione marzenia i będąc dzieckiem ...lub od dziecka marzysz o tym by
nauczyć się grać na jakimkolwiek instrumencie, stwarzamy Tobie niepowtarzalną okazję do
opanowania podstaw gry na flażolecie. Wakacje to najlepszy czas na nadrobienie zaległości
i spełnienie także muzycznych zachcianek.
Cykl zamkniemy koncertem finałowym grupy flażoletowej z mistrzem 10 lipca o godz. 12.00.
Wiek: od 7 do 99 lat.
Koszt: bezpłatnie, możliwy zakup instrumentu u prowadzącego, koszt 20 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Przemysław Wawrzyniak.
11.15-12.15 – Morskie opowieści – Zabawy edukacyjne – Elementy czytania sylabowego
Zamienimy się w wilków morskich, doświadczymy wielu przygód na morzu, będziemy uczyć
się wiązać węzły żeglarskie, śpiewać pirackie piosenki, odczytywać zaszyfrowane informacje
i poznamy życie na morzu.
Wiek: od 5 do 7 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
11.15-12.15 – ŁAPACZ SNÓW – Warsztaty plastyczne
Na warsztatach dowiesz się również skąd pochodzi ta ozdoba i poznasz jej legendę.
Wiek: od 5 do 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Pani Kredka, Agnieszka Placha.
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12.15-13.15 – MILIONERZY do angielsku – WHO IS THE BEST?
Zabawy, gry i quizy po angielsku. Będziesz mógł skorzystać z kół ratunkowych: „Pytanie do
publiczności” i „Telefon do przyjaciela”. Zabierz telefon!
Wiek: od 10 do 13 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Agnieszka Bukowska.
17.00 – DUŻA RYBA I BEGONIA – dubbing
(prod. Chiny, premiera: 25.05.2018), reżyseria: Xuan Liang, Chun Zhang, czas: 92 min.
To wspaniała opowieść o odpowiedzialności, miłości i lojalności. Animacja zachwyciła już
zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych na świecie.
Chun żyje w mistycznej krainie zamieszkałej przez magiczne istoty. Gdy kończy szesnaście lat
zostaje przeniesiona do świata ludzi, gdzie pod postacią czerwonego delfina musi spędzić
siedem dni. Nowa rzeczywistość okazuje się pełna niebezpieczeństw. Od śmierci ratuje ją
młody chłopak, który niestety sam traci życie. Chun za wszelka cenę postanawia przywrócić
chłopca do świata żywych, jednak cena za możliwość ocalenia go jest wyjątkowo wysoka.
Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=DcetYBLdaYE
Wiek: od 10 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
3 lipca – wtorek
9.00-9.45 – Warsztaty z Robotyki z Klockami LEGO
W programie: budowanie robota wg instrukcji, programowanie robota za pomocą aplikacji
komputerowej, testowanie i zabawa.
Wiek: od 5 do 6 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 10 osób.
Koszt: 20 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: NeoRobots.
10.00-11.00 – Muzyczne MISJE Z PRZYGODAMI z Czarodziejką Muzyką
– Warsztaty Muzyczne
W każdym „odcinku”, niczym bohaterowie bajki, będziemy podróżować do innego zakątka
świata. Poznamy innego kompozytora i jego hit. Rozwiążemy zagadki i zadania muzyczne
dzięki którym pomożemy... No właśnie komu? Niespodzianka:-).
Każde spotkanie zakończy się krótkim popisem dla opiekunów.
Wiek: od 4 do 8 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Sylwia Karczewska.
10.15-11.15 – Warsztaty z Robotyki z Klockami LEGO
W programie: budowanie robota wg instrukcji, programowanie robota za pomocą aplikacji
komputerowej, testowanie i zabawa.
Wiek: od 7 do 8 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 10 osób.
Koszt: 20 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: NeoRobots.
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10.15-12.00 – Nauka gry na flażoletach – Flety irlandzkie – dzień 2.
Wiek: od 7 do 99 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Przemysław Wawrzyniak.
11.00-12.30 – Klub Przedszkolaka – Zajęcia adaptacyjne – Bezstresowy start
– Nowa grupa!
Zajęcia podczas których dzieci poznają zasady panujące w przedszkolu i rytm przedszkolnego
dnia. Dzieci przyswoją umiejętności samoobsługowe i będą ćwiczyć samodzielność. Nauczą
się komunikowania własnych potrzeb i wyrażania emocji. Zajęcia oparte na podstawie
edukacji przedszkolnej (wytyczne MEN). Przygotują do nauki czytania (metoda Glena
Domana dla młodszych dzieci, metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. J. Cieszyńskiej dla
starszych), rozwiną zdolności matematyczne (zgodnie z zał. prof. E. GruszczykKolczyńskiej). Dzieci zdobędą wiedzę o otaczającym świecie, rozwiną wyobraźnię, będą
ćwiczyć kreatywność i myślenie operacyjne. Zajęcia umuzykalniające (metoda Carla Orffa,
aktywne słuchanie muzyki Betti Strauss), oparte na globalnej i sylabowej metodzie nauki
czytania C. Orffa i R. Labana. Elementy edukacyjne, plastyczne, muzyczno-ruchowe i
relaksacyjne, zabawa, również w języku angielskim.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki do 26 lipca.
Zgłoszenia pod nr tel.: 600 635 218
Wiek: od 2,5 do 4 lat.
Koszt: 80 zł/raz w tyg, 120 zł/dwa razy w tygodniu. Płatność u prowadzącej.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, pedagog specjalizacji opiekuńczo - wychowawczej,
oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego z 14-letnim stażem, manager
oświaty, pasjonatka dzieci i ich rozwoju, prywatnie mama Nikosia, Antosia i Marysi.
11.15-12.15 – JASZCZURKI I WĘŻE – Papierowo-włóczkowe warsztaty plastyczne
Z nami poznasz te niesamowite gady a do domu zabierzesz własnoręcznie wykonanego gada.
Wiek: od 5 do 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Pani Kredka, Agnieszka Placha.
12.30-13.30 – Papierowa GIRLANDA z piór – Warsztaty plastyczne
Girlanda z piór jest piękną ozdobą pokoju. Wykonasz ją z własnoręcznie pokolorowanych
piór oraz odpowiednio zabezpieczysz ją przed zniszczeniem. A wszystkiemu towarzyszyć
będą ptasie trele oraz wiersze Wandy Chotomskiej.
Wiek: od 5 do 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Pani Kredka, Agnieszka Placha.
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12.30-14.30 – Pod lupą wyobraźni – Warsztaty z grafiki warsztatowej
– Linie Emocji – LINORYT
Wykonamy matryce i odbitki a motywem przewodnim staną się ekslibrysy oraz kartki
okazjonalne, którą będzie można wielokrotnie odbić i wysłać swoim najbliższym.
Wiek: od 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
4 lipca – środa
9.00-9.45 – Warsztaty z Robotyki z Klockami LEGO
W programie: budowanie robota wg instrukcji, programowanie robota za pomocą aplikacji
komputerowej, testowanie i zabawa.
Wiek: od 7 do 8 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 10 osób.
Koszt: 20 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: NeoRobots.
10.15-11.00 – Warsztaty eksperymentalne – GLUTY z boraksu
Stworzymy gluty wykorzystując reakcje chemiczne. Będzie czas na doznania sensoryczne
i dobrą zabawę.
Wiek: od 4 do 8 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie.
10.15-11.15 – Warsztaty z Robotyki z Klockami LEGO
W programie: budowanie robota wg instrukcji, programowanie robota za pomocą aplikacji
komputerowej, testowanie i zabawa.
Wiek: od 9 do 12 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 10 osób.
Koszt: 20 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: NeoRobots.
10.15-12.00 – Nauka gry na flażoletach – Flety irlandzkie – dzień 3.
Wiek: od 7 do 99 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Przemysław Wawrzyniak.
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11.15-12.15 – Muzyczne MISJE Z PRZYGODAMI z Czarodziejką Muzyką
– Warsztaty Muzyczne
W każdym „odcinku”, niczym bohaterowie bajki, będziemy podróżować do innego zakątka
świata. Poznamy innego kompozytora i jego hit. Rozwiążemy zagadki i zadania muzyczne
dzięki którym pomożemy... No właśnie komu? Niespodzianka:-).
Każde spotkanie zakończy się krótkim popisem dla opiekunów.
Wiek: od 4 do 8 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Sylwia Karczewska.
11.15-12.00 – Warsztaty eksperymentalne – GLUTY z boraksu
Stworzymy gluty wykorzystując reakcje chemiczne.
Wiek: od 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie.
12.30-14.30 – Pod lupą wyobraźni – Warsztaty z grafiki warsztatowej
– Kolorowe eksperymenty – MONOTYPIA
Monotypia to najprostsza metoda graficzna, która polega na uzyskaniu tylko jednej odbitki
graficznej. Podczas warsztatów będziemy eksperymentować zarówno z kolorem jak samą
formą. Tematem przewodnim będą pejzaż emocji lub portret z charakterem.
Wiek: od 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
5 lipca – czwartek
9.00 – Wyprawa w nieznane – GRÓD POBIEDZISKA – W sercu Szlaku Piastowskiego
Gród Pobiedziska to drewniana warownia z okresu początków Państwa Polskiego. To nauka
przez zabawę. Unikalny historyczny plac zabaw. W Pakiecie Piastuna: zwiedzanie grodu,
wystawy średniowiecznych machin oblężniczych, pokaz strzelania z kuszy wałowej, trebusza,
pokaz uzbrojenia. Na miejscu ognisko z pieczonymi kiełbaskami.
Wpłata i dane do ubezpieczenia (pesel!) w dniu zapisu.
Zgody na wyjazd dzieci do podpisania w ośrodku, poziom 3, pokój 3.2.
Zbiórka przed ośrodkiem o godz. 8.45. Przyjazd ok. godz. 14.30.
Wiek: od 7 lat. Możliwość wyjazdu z opiekunem.
Koszt: 30 zł.
11.00-12.30 – Klub Przedszkolaka – Zajęcia adaptacyjne – Bezstresowy start
– Nowa grupa! Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki do 26 lipca.
Zgłoszenia pod nr tel.: 600 635 218. Odpłatność u prowadzącej.
Wiek: od 2,5 do 4 lat.
Koszt: szeroki opis zajęć i kosztów znajduje się w programie 3 lipca.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
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9 lipca – poniedziałek
9.00-10.00 – Morskie opowieści – Zabawy edukacyjne – Elementy czytania sylabowego
Zamienimy się w wilków morskich, doświadczymy wielu przygód na morzu, będziemy uczyć
się wiązać węzły żeglarskie, śpiewać pirackie piosenki, odczytywać zaszyfrowane informacje
i poznamy życie na morzu.
Wiek: od 5 do 7 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
10.00-11.00 – Warsztat mydlarskie – MYDŁO lubi zabawę
Wszyscy doskonale wiemy, że mydło lubi zabawę a każda taka zabawa jest wspaniałą
przygodą. W myśl tych słów mieszamy, dodajemy barwniki, zapachy, wybieramy błyszczące
dodatki, czyli samodzielnie tworzymy mydełko. Poznacie historię mydła, tego skąd się
wzięło, kto je wymyślił i czemu dawniej służyło.
Wiek: od 6 do 12 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Katarzyna Siek.
10.15-11.15 – Głowa, ramiona, kolana, pięty – Zabawy muzyczno-ruchowe
Pląsy i zabawy przy muzyce. Będziemy tworzyć nietypowe instrumenty muzyczne i na nich
grać. Stworzymy akompaniamenty do utworów muzyki klasycznej.
Wiek: od 3 do 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
10.15-12.00 – Nauka gry na flażoletach – Flety irlandzkie – dzień 4.
Wiek: od 7 do 99 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Przemysław Wawrzyniak.
11.30-12.30 – Książkę w dłoń łapie i Poznań poznaje – Warsztaty teatralno-plastyczne
– PALMIARNIA
Warsztaty z historią w tle w formie teatralnej zabawy techniką pantomimy oraz różnych form
plastycznych. Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, doskonalą umiejętności motoryczne,
uczą wyrażania poprzez małe formy plastyczne wysłuchanych treści.
Tematyka spotkań oparta jest na książkach Elizy Piotrowskiej.
Wiek: od 5 do 9 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Katarzyna Siek, absolwentka pedagogiki UAM w Poznaniu, nauczyciel,
instruktor zajęć teatralnych i plastycznych, autorka projektu „Z pasją w świat - warsztaty
artystyczne”.
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10.15-12.15 – Warsztaty z HULA-HOOP – Gry i zabawy
– Wszechstronne narzędzie do spędzania wolnego czasu
Nauka kręcenia oraz sposoby na wykorzystanie w codziennym życiu.
Wiek: od 13 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury lub/i teren za ośrodkiem.
Prowadzący: Fundacja Pro-Spin.
12.45-13.45 – Warsztaty KUGLARSKIE – Zabawa rekwizytami
– Integracja międzypokoleniowa
Podczas warsztatów nie nastawiamy się na opanowanie technik a na zabawę piłkami do
żonglowania, slackline, trickboardy. Wyżyjmy się i rzućmy sobie wyzwania na długość
utrzymania się na linie, ustania na desce czy ilość przerzutów.
Przy dobrej zabawie, możliwość przedłużenia zajęć do godz. 14.15.
Wiek: od 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury lub/i teren za ośrodkiem.
Prowadzący: Fundacja Pro-Spin.
17.00 – MAŁA, WIELKA STOPA – dubbing
(prod. Belgia/Francja, premiera: 27.07.2017), reżyseria: Ben Stassen, Jeremy Degruson,
czas trwania: 103 min.
Adam jest zwyczajnym, trochę nieśmiałym nastolatkiem. Pewnego dnia wyrusza na wyprawę
w poszukiwaniu dawno zaginionego taty. Nie spodziewa się, że już wkrótce odkryje pewien
włochaty rodzinny sekret. Otóż jego tata jest potomkiem legendarnego Yeti i od lat mieszka
w puszczy. Oczywiście Adam też ma w sobie geny tej niezwykłej istoty, a to niesie ze sobą
pewne niezwykłe konsekwencje. Chłopak podobnie jak jego tata posiada szczególne super
moce. Wkrótce będzie musiał ich użyć, by obronić siebie i ojca przed tropicielami, którzy na
zlecenie pewnej firmy futrzarskiej od lat szukają Yeti. Szykuje się wieeeelka przygoda!
Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=ov__OGoHYhU
Wiek: bez ograniczeń wiekowych.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
10 lipca – wtorek
9.00-13.00 – Laboratorium kina – ADAPTACJA FILMOWA
Czym adaptacja filmowa różni się od ekranizacji? Co to jest storyboard i jak pomaga on przy
pracy nad filmem? Czym zajmuje się scenarzysta? Odpowiedzi na te i inne pytanie będzie
można poznać podczas warsztatów. Tym razem dotyczyć będą one adaptacji filmowej.
Wiek: od 7 do 12 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: kino Halszka.
Prowadzący: Łukasz Nieradko.
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10.00-11.00 – Zajęcia muzyczno-ruchowe – Pory roku – PORA SUCHA
W programie: rozwijamy wyobraźnię, poczucie rytmu, koordynację i współpracę w grupie.
Wskazany strój sportowy (legginsy, spodnie dresowe, koszulki), skarpetki, baletki lub inne
miękkie obuwie.
Wiek: od 5 lat do 8 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Blanka Rische, Blancari. Kulturoznawca, dyplomowany instruktor tańca
sportowego, tancerka tańca brzucha, tańca cygańskiego, izraelskiego, choreograf.
10.00-11.00 – Jakiego koloru są EMOCJE? – Zajęcia teatralno-plastyczne
Zmierzymy się z uczuciami. Postaramy się wspólnie pokazać, namalować, przegadać
i zaprezentować każdą emocje. Odpowiemy również na pytania jak sobie z nimi radzić?
Jak sprawić by każdy wiedział co czujemy?
Wiek: od 5 do 9 lat
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury
Prowadząca: Katarzyna Siek, absolwentka pedagogiki UAM w Poznaniu, socjoterapeutka.
10.15-12.00 – Nauka gry na flażoletach – Flety irlandzkie – dzień 5, ostatni.
Cykl zamkniemy koncertem finałowym grupy flażoletowej z mistrzem o godz. 12.00.
Zapraszamy publiczność.
Wiek: od 7 do 99 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Przemysław Wawrzyniak.
12.00-12.15 – KONCERT FINAŁOWY grupy flażoletowej z mistrzem
Zapraszamy publiczność.
Wiek: bez ograniczeń.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Przemysław Wawrzyniak i podopieczni.
11.00-12.30 – Klub Przedszkolaka – Zajęcia adaptacyjne – Bezstresowy start
– Nowa grupa! Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki do 26 lipca.
Zgłoszenia pod nr tel.: 600 635 218. Odpłatność u prowadzącej.
Wiek: od 2,5 do 4 lat.
Koszt: szeroki opis zajęć i kosztów znajduje się w programie 3 lipca.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
11.30-12.30 – Muzyczne MISJE Z PRZYGODAMI z Czarodziejką Muzyką
– Warsztaty Muzyczne
W każdym „odcinku”, niczym bohaterowie bajki, będziemy podróżować do innego zakątka
świata. Poznamy innego kompozytora i jego hit. Rozwiążemy zagadki i zadania muzyczne
dzięki którym pomożemy... No właśnie komu? Niespodzianka:-).
Spotkanie zakończy się krótkim popisem dla opiekunów.
Wiek: od 4 do 8 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Sylwia Karczewska.

9
11.30-12.30 – Książkę w dłoń łapie i Poznań poznaje – Warsztaty teatralno-plastyczne
– ZOO
Warsztaty z historią w tle w formie teatralnej zabawy techniką pantomimy oraz różnych form
plastycznych. Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, doskonalą umiejętności motoryczne,
uczą wyrażania poprzez małe formy plastyczne wysłuchanych treści. Tematyka spotkań
oparta jest na książkach Elizy Piotrowskiej.
Wiek: od 5 do 9 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Katarzyna Siek.
12.45-14.45 – Pod lupą wyobraźni – Warsztaty z grafiki warsztatowej
– Pazurem wyryte – GIPSORYT
Wykonamy i odbijemy matryce wycięte dłutkami we wcześniej przygotowanych płytach
gipsowych. Inspiracją do działania będą kształty i zachowania zwierząt.
Wiek: od 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
11 lipca – środa
10.00-11.00 – Zajęcia muzyczno-ruchowe – Pory roku – PORA DESZCZOWA
Wskazany strój sportowy (legginsy, dresy, koszulki), skarpetki, baletki lub miękkie obuwie.
Wiek: od 5 lat do 8 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Blanka Rische, Blancari.
10.00-11.00 – Warsztaty eksperymentalne – LAS W SŁOIKU
Stworzymy leśny ekosystem, który zabierzemy do domu. Poznamy jego składowe, które
dotkniemy, poczujemy, powąchamy.
Wiek: od 10 lat.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie.
10.00-11.00 – W każdym kącie bajka siądzie… – OGRÓD OPOWIEŚCI
– Opowieści o roślinach zwykłych i niezwykłych, cudownych i magicznych, z baśni,
legend i tradycji ludowych zaczerpniętych
Wiek: od 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
11.00-12.30 – W każdym kącie bajka siądzie… – Zabawy i eksperymenty plastyczne
z wykorzystaniem ROŚLIN (uzupełnienie opowieści)
Wiek: od 6 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
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11.30-12.30 – Muzyczne MISJE Z PRZYGODAMI z Czarodziejką Muzyką
– Warsztaty Muzyczne
W każdym „odcinku”, niczym bohaterowie bajki, będziemy podróżować do innego zakątka
świata. Poznamy innego kompozytora i jego hit. Rozwiążemy zagadki i zadania muzyczne
dzięki którym pomożemy... No właśnie komu? Niespodzianka:-).
Spotkanie zakończy się krótkim popisem dla opiekunów.
Wiek: od 4 do 8 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Sylwia Karczewska.
11.30-12.30 – Warsztaty eksperymentalne – LAS W SŁOIKU
Stworzymy leśny ekosystem, który zabierzemy do domu. Poznamy jego składowe, które
dotkniemy, poczujemy, powąchamy.
Wiek: od 6 do 9 lat.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie.
12.45-14.45 – Pod lupą wyobraźni – Warsztaty z grafiki warsztatowej
– Muzyczne inspiracje – FROTTAGE I SUCHA IGŁA
Wykonamy matryce z płyt winylowych oraz cd i innych elementów posiadających fakturę
a inspiracją do ich wykonania stanie się muzyka.
Wiek: od 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
17.00 – BYŁ SOBIE PIES – dubbing
(prod. USA, premiera: 17.02.2017), reżyseria: Lasse Hallström, czas trwania: 100 min.
Niezwykle wzruszająca i zabawna opowieść o tym, że każdy pies ma na tym świecie do
wypełnienia swoją misję, a czasem nawet kilka… Film Lasse Hallstroma, trzykrotnie
nominowanego do Oscara, twórcy takich przebojów jak „Podróż na sto stóp”, „Co gryzie
Gilberta Grape’a”, „Wciąż ją kocham”, „Czekolada”.
Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, to fakt. A kto jest najlepszym przyjacielem psa?
Bailey, czworonożny bohater tej opowieści nie ma wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko
u boku pewnego chłopca o imieniu Ethan. Gdy obaj są szczeniakami, wszystko sprowadza się
do zabawy. Gdy dorastają, Ethan zamiast za piłką ugania się za dziewczynami, czasem wdaje
się w bójkę – wtedy trzeba gryźć wroga w kostkę, a gdy zbije szybę sąsiadów, ktoś musi wziąć
winę na siebie. Bailey jest więc szczęśliwy, bo jak każdy pies chce czuć się w życiu potrzebny.
Nadchodzi jednak moment, w którym drogi przyjaciół się rozchodzą, a życie Ethana przestaje
rozpieszczać.
Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=wfkCBemxS34
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
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12 lipca – czwartek
9.00 – Wyprawa w nieznane – PARK LINOWY ADRENALINA
– STAJNIA LEŚNEGO DUSZKA – Oborniki
Jeśli lubisz aktywne spędzać czas i nie boisz się wyzwań to ta propozycja jest dla Ciebie!
W programie: przejście jednej tras do wyboru (wybór poziomu trudności) oraz dwa zjazdy na
tyrolce. Pomoc wykwalifikowanej kadry. Park położony jest w malowniczej, leśnej scenerii
z dala od miejskiego zgiełku. Na miejscu grill z kiełbaskami. Odwiedzimy także sąsiadującą
z parkiem Stajnię Leśnego Duszka.
Wpłata i dane do ubezpieczenia (pesel!) w dniu zapisu.
Zgody na wyjazd dzieci do podpisania w ośrodku, poziom 3, pokój 3.2.
Zbiórka przed ośrodkiem o godz. 8.45. Przyjazd ok. godz. 15.00.
Wiek: od 7 lat. Możliwość wyjazdu z opiekunem.
Koszt: 25 zł.
11.00-12.30 – Klub Przedszkolaka – Zajęcia adaptacyjne – Bezstresowy start
– Nowa grupa! Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki do 26 lipca.
Zgłoszenia pod nr tel.: 600 635 218. Odpłatność u prowadzącej.
Wiek: od 2,5 do 4 lat.
Koszt: szeroki opis zajęć i kosztów znajduje się w programie 3 lipca.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
16 lipca – poniedziałek
9.00-10.00 – Morskie opowieści – Zabawy edukacyjne – Elementy czytania sylabowego
Zamienimy się w wilków morskich, doświadczymy wielu przygód na morzu, będziemy uczyć
się wiązać węzły żeglarskie, śpiewać pirackie piosenki, odczytywać zaszyfrowane informacje
i poznamy życie na morzu.
Wiek: od 5 do 7 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
10.00-10.45 – PSZCZOŁY – Tworzenie z niczego
Dowiedz się o życiu w pasiece pośród pracowitych pszczół oraz stwórz własny dom dla
owadów. Poznaj rolą jaką pełnią w środowisku naturalnym pszczoła.
Tematyczne warsztaty oparte na twórczej zabawie oraz budowaniu i kreowaniu z różnego
rodzaju materiałów.
Wiek: od 3 do 7 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Ideownia Grupa Edukacyjna.
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10.15-12.30 – WARSZTATY WOKALNE – cykl 3 dni
Warsztaty dla młodych wokalistów chcących poznać i rozwijać zdolności muzyczne
W programie: ćwiczenia ruchowe (praca nad postawą), oddechowe, emisyjne, rytmiczne,
dykcyjne (teksty w j. polskim), fonetyczne (teksty w j. angielskim) i relaksacyjne oraz praca
ze świadomością nazywania i swobodnego wyrażania emocji. Zajęcia z humorem i zabawą.
Wiek: dzieci i młodzież od 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Jankowska, wokalistka, pedagog, doświadczony szkoleniowiec.
Ukończyła Instytut Jazzu w Katowicach. Uczestniczka „Idola” i „Drogi do Gwiazd”.
Kieruje autorskim projektem Pogoda Głosu.
10.00-11.00 – W każdym kącie bajka siądzie… – OPOWIEŚCI W KAMIENIU
WYKUTE – Bajki i legendy o kamieniach z różnych stron świata
Wiek: od 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
11.00-12.30 – W każdym kącie bajka siądzie… – Jak wykorzystać kamienie do zabawy
– Gramy kamieniami – Malujemy KAMIENIE… (uzupełnienie opowieści)
Wiek: od 6 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
11.00-11.45 – KICI KOCIA – Kicia Kocia to moje – Warsztaty dla kociarzy
Wspólnie z Kicia Kocią odkryjemy świat i nauczymy się poruszać w codziennym życiu.
Będziemy czytać, tańczyć i malować.
Kicia Kocia bawi się z przyjaciółmi, ale zabawa się nie udaje. Dlaczego?
Może dlatego, że nie chce się z nimi dzielić swoimi zabawkami?
Warsztaty prowadzone na podstawie książki Wydawnictwa Media Rodzina.
Wiek: od 2 do 5 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Ideownia Grupa Edukacyjna.
11.00-12.30 – Klaunada – Zajęcia artystyczne dla dzieci – BŁAZEN
Połączymy wyobraźnię, kreatywność, inwencję twórczą i moc koloru.
Wiek: od 8 lat.
Koszt: bezpłatne.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
12.45-13.45 – Warsztaty w glinie – CIASTKARNIA – Tort
Przekładanie i dekorowanie z użyciem ryżu, kaszy, listków i kulek.
Wiek: od 7 do 12 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Maria Bukowska.
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17 lipca – wtorek
9.00-10.00 – Klaunada – Zajęcia artystyczne dla dzieci – ARLEKIN
Połączymy wyobraźnię, kreatywność, inwencję twórczą i moc koloru.
Wiek: od 8 lat.
Koszt: bezpłatne.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
10.00-10.45 – SENSOPLASTYKA na trawie – Warsztaty na trawie
Twoje dziecko doświadczy różnorodnych bodźców zmysłowych, stymulujących jego rozwój.
Zapraszamy do zabawy. Prosimy zabrać ręcznik oraz ubranie na zmianę.
Wiek: od 3 do 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: teren za ośrodkiem kultury.
Prowadzący: Ideownia Grupa Edukacyjna.
10.15-12.05 – Warsztaty wokalne – dzień 2.
Wiek: dzieci i młodzież od 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Jankowska, Pogoda Głosu
11.00-12.30 – Klub Przedszkolaka – Zajęcia adaptacyjne – Bezstresowy start
– Nowa grupa! Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki do 26 lipca.
Zgłoszenia pod nr tel.: 600 635 218. Odpłatność u prowadzącej.
Wiek: od 2,5 do 4 lat.
Koszt: szeroki opis zajęć i kosztów znajduje się w programie 3 lipca.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
11.00-12.30 – Wakacyjna kuchnia – CIASTECZKA kokosowo-owsiane
– KOKTAJL z owoców sezonowych
Wiek: od 5 do 7 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 15 osób.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Zielińska-Kaźmierczak.
11.15-12.00 – SENSOPLASTYKA na trawie – Warsztaty na trawie
Twoje dziecko doświadczy różnorodnych bodźców zmysłowych, stymulujących jego rozwój.
Zapraszamy do zabawy. Prosimy zabrać ręcznik oraz ubranie na zmianę.
Wiek: od 1 do 3 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: teren za ośrodkiem kultury.
Prowadzący: Ideownia Grupa Edukacyjna.
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11.00-12.00 – Warsztaty w glinie – CIASTKARNIA – Ciasteczka
Wykrawanie z użyciem foremek, dekorowanie.
Wiek: od 7 do 12 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Maria Bukowska.
12.30-14.30 – Od słowa do obrazu – Litery ożywione – PLAKAT TYPOGRAFICZNY
Podejmiemy próbę zmierzenia się z wierszami towarzyszącymi nam od dzieciństwa.
Sam tekst będzie jedynie pretekstem do ilustracji wykreowanych z liter, słów, zdań, które tym
razem będą pełnoprawnymi formami wyrazu artystycznego.
Wiek: od 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
13.00-14.30 – Wakacyjna kuchnia – CIASTECZKA kokosowo-owsiane
– KOKTAJL z owoców sezonowych
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 15 osób.
Wiek: od 8 do 12 lat.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Zielińska-Kaźmierczak.
18 lipca – środa
9.00-10.00 – Klaunada – Zajęcia artystyczne dla dzieci – FIGLARZ
Wiek: od 7 lat.
Koszt: bezpłatne.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
10.00-10.45 – Warsztaty eksperymentalne – CIECZ NIE-NEWTONOWSKA
Sporządzimy ciecz nie-Newtonowską, która raz zachowuje się jak ciecz, innym razem jak
ciało stałe. Podczas warsztatów dowiemy się dlaczego ruchome piaski są niebezpieczne.
Przyda się bluzka na zmianę.
Wiek: od 4 do 8 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie.
10.15-11.00 – KODOWANIE na dywanie – Nauka programowania dla dzieci
Kodowanie bez komputera? Ależ Tak! Na warsztatach zaczynając od najłatwiejszych zabaw
i stopniowo zwiększając stopień trudności poznamy podstawy kodowania łącząc ze sobą
zabawę z nauką. Rozwijamy myślenie, pamięć, mowę i umiejętności matematyczne, a także
wspieramy naukę czytania i pisania. Wprowadzanie w świat aplikacji edukacyjnych i narzędzi
programistycznych.
Wiek: od 7 do 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Ideownia Grupa Edukacyjna.
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10.15-12.05 – Warsztaty wokalne – dzień 3, ostatni.
Wiek: dzieci i młodzież od 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Jankowska, Pogoda Głosu.
11.15-12.00 – Warsztaty eksperymentalne – CIECZ NIE-NEWTONOWSKA
Sporządzimy ciecz nie-Newtonowską, która raz zachowuje się jak ciecz, innym razem jak
ciało stałe. Podczas warsztatów dowiemy się dlaczego ruchome piaski są niebezpieczne.
Przyda się bluzka na zmianę.
Wiek: od 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie.
11.15-12.00 – KODOWANIE na dywanie – Nauka programowania dla dzieci
Kodowanie bez komputera? Ależ Tak! Na warsztatach zaczynając od najłatwiejszych zabaw
i stopniowo zwiększając stopień trudności poznamy podstawy kodowania łącząc ze sobą
zabawę z nauką. Rozwijamy myślenie, pamięć, mowę i umiejętności matematyczne, a także
wspieramy naukę czytania i pisania. Wprowadzanie w świat aplikacji edukacyjnych i narzędzi
programistycznych.
Wiek: od 3 do 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Ideownia Grupa Edukacyjna.
12.30-13.15 – Muzykowanie z BATII STRAUSS
Aktywne słuchanie muzyki w formie zabawy. Odkryjemy tajemnice tkwiące w klasyce.
Przeżyjmy radość wspólnego tworzenia. Będziemy doświadczać, tańczyć, tworzyć
instrumenty, grać, dyrygować i analizować muzykę na wesoło.
Wiek: od 3 do 7 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Ideownia Grupa Edukacyjna.
12.45-14.45 – Od słowa do obrazu – Pomiędzy liniami – KALIGRAFIA
Litera może być plamą, zaciekiem a jednocześnie pozostać czytelna i harmonijna. Jak krój
liter, ich wyćwiczenie i ręczne pisanie, mogą wpłynąć na odbiór pracy. Czy odręcznie
namalowane tuszem słowo może stać się autonomicznym dziełem? Poznamy różne
charaktery pisma i stworzymy swój własny, najbardziej odpowiedni do wybranego przez
uczestników tematu.
Wiek: od 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
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19 lipca – czwartek
7.30 – Wyprawa w nieznane – LABORATORIUM WYOBRAŹNI
– Park Naukowo-Technologiczny – Poznań
Wizyta w Laboratorium Wyobraźni pozwala na zdobycie wiedzy, zrozumienie otaczających
nas zjawisk i pobudzenie ciekawości świata. To wyprawa w kosmos, odkrywanie odpowiedzi
na naukowe zagadki i spotkanie z ludźmi, dla których nauka to największa przygoda życia.
Laboratorium to miejsce, które zapewnia doskonałą zabawę wszystkim tym, którzy nie boją
się zadawać nawet najdziwniejszych pytań o to, co nas otacza.
W programie: udział w tematycznych zajęciach laboratoryjnych, poznawanie zjawisk
astronomicznych, obserwacja obrazu z wnętrza aparatu fotograficznego, badanie biegu
promieni odbitych od lusterek, zajęcia akustyczne z interaktywną grą Knoocker.
W drodze powrotnej McDonald na własny koszt.
Wpłata i dane do ubezpieczenia (pesel!) w dniu zapisu.
Zgody na wyjazd dzieci do podpisania w ośrodku, poziom 3, pokój 3.2.
Zbiórka przed ośrodkiem o godz. 7.15. Przyjazd ok. godz. 14.00.
Wiek: od 6 lat. Możliwość wyjazdu z opiekunem.
Koszt: 30 zł.
11.00-12.30 – Klub Przedszkolaka – Zajęcia adaptacyjne – Bezstresowy start
– Nowa grupa! Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki do 26 lipca.
Zgłoszenia pod nr tel.: 600 635 218. Odpłatność u prowadzącej.
Wiek: od 2,5 do 4 lat.
Koszt: szeroki opis zajęć i kosztów znajduje się w programie 3 lipca.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.

23 lipca – poniedziałek
9.00-10.00 – Morskie opowieści – Zabawy edukacyjne – Elementy czytania sylabowego
Zamienimy się w wilków morskich, doświadczymy wielu przygód na morzu, będziemy uczyć
się wiązać węzły żeglarskie, śpiewać pirackie piosenki, odczytywać zaszyfrowane informacje
i poznamy życie na morzu.
Wiek: od 5 do 7 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
9.00-10.30 – Montownia – PUDEŁKO DREWNIANE na skarby 16x16
– Technika decoupage
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Swat, Montownia Pasji.
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10.00-12.00 – Mini zawieszka witrażowa TIFFANY
Zawieszka witrażowa w technice Tiffany z wykorzystaniem folii miedzianej i szkła witrażowego.
Wiek: od 6 do 10 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 10 osób.
Koszt: 15 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Ozdobnia.
10.15-11.00 – FINGERKI – Tworzenie z niczego
Zapraszamy do zabawy z odciskami palców. Zamienimy je w obrazki, a obrazki - w żywych
bohaterów i pasjonujące historie. Zanim pojawiły się pierwsze narzędzia, człowiek mógł
liczyć na swoje ręce i nogi. Używając wyobraźni stworzymy niepowtarzalne dzieła sztuki.
Wiek: od 3 do 7 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Ideownia Grupa Edukacyjna.
11.00-12.30 – Montownia – SKARBONKA ceramiczna
– Praca z ceramiką biskwitową i dekoracjami 3D
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Swat, Montownia Pasji.
11.15-12.00 – KICI KOCIA – Kicia Kocia na rowerze – Warsztaty dla kociarzy
Mama i tata kupili Kici Koci prawdziwy rower. Teraz musi nauczyć się na nim jeździć! Nie
jest łatwo, ale rodzice służą pomocą, a Kicia Kocia się nie poddaje. Jak zakończy się nauka?
Warsztaty prowadzone na podstawie książki Wydawnictwa Media Rodzina.
Wiek: od 2 do 5 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Ideownia Grupa Edukacyjna.
11.15-14.15 – Plener w Baborówku – Impresjoniści – Malarstwo i rysunek
Obserwacja natury, rozwój zdolności manualnych, współpraca oka i ręki. Techniki malarskie.
Wiek: od 12 lat.
Koszt: bezpłatne.
Miejsce: zbiórka w ośrodku kultury, wyjazd 11.31 PKP, powrót 14.15
bilety PKP we własnym zakresie.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
12.30-14.30 – Mozaika szklana
Wykonamy obrazki szklane ozdobione kawałkami kolorowego szkła, wypełniając szczeliny
kolorową fuga.
Wiek: od 6 do 10 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 10 osób.
Koszt: 15 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Ozdobnia.
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24 lipca – wtorek
9.00-10.30 – Montownia – POSZEWKA na poduszkę 40x40
– Praca z mediami do tkanin – Technika szablonu i transferu
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Swat, Montownia Pasji.
9.00-11.00 – Od słowa do obrazu – Obraz zaklęty w słowach – KALIGRAMY
Kaligramy to specyficzne twory polegające na syntezie słowa i obrazu. Za pomocom samego
tekstu budować będziemy pajęczyny przepięknych ilustracji. Podczas zajęć utkamy mozaikę
emocji, którą będzie można przeczytać, obejrzeć i uznać pełnoprawnym dziełem plastycznym.
Wiek: od 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
10.00-11.00 – ŻÓŁW FRANKLIN – Program literacko-teatralny
Spotkanie literacko-teatralne to zabawy interaktywne i interakcyjne, promujące czytelnictwo
i zachęcające do czytania. Wesołe warsztaty rozwijają pamięć, wyobraźnię i dykcję.
Wiek: od 4 do 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Piotr Witoń.
11.00-12.30 – Klub Przedszkolaka – Zajęcia adaptacyjne – Bezstresowy start
– Nowa grupa! Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki do 26 lipca.
Zgłoszenia pod nr tel.: 600 635 218. Odpłatność u prowadzącej.
Wiek: od 2,5 do 4 lat.
Koszt: szeroki opis zajęć i kosztów znajduje się w programie 3 lipca.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
11.00-12.30 – Montownia – TABLICA MAGNETYCZNA z magnesami
– Praca z mediami kredowymi i magneto
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Swat.
11.15-14.15 – Plener w Baborówku – Impresjoniści – Malarstwo i rysunek
Obserwacja natury, rozwój zdolności manualnych, współpraca oka i ręki. Techniki malarskie.
Wiek: od 12 lat.
Koszt: bezpłatne.
Miejsce: zbiórka w ośrodku kultury, wyjazd 11.31 PKP, powrót 14.15
bilety PKP we własnym zakresie.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
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11.30-12.30 – DETEKTYW PĘTELKA na tropie – Dla miłośników zagadek i roszad
Detektyw Pętelka otrzymał super trudne zadanie. Ponieważ nie poradzi sobie z tym sam,
poszukuje wsparcia. Zanim jednak dzieci mu pomogą, muszą przejść gruntowne szkolenie
w dziedzinie rozwiązywania zagadek… Będą musiały, sugerując się mapą, odnaleźć ukryte
w ośrodku zadania. Warsztaty na podstawie książki Wydawnictwa Zakamarki.
Wiek: od 7 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Piotr Witoń.
13.00-14.00 – Roztańczone wakacje – Warsztaty taneczne HIP-HOP
Na zajęciach poznacie elementy różnych stylów tańca hip hop. Warsztaty skierowane są
zarówno dla osób które nie miały do czynienia z tańcem, jak i osób doświadczonych.
Poprowadzone zostaną przez trenerów i choreografów Formacji Feedback.
Wiek: od 8 lat do 11 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 5 osób.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Jakub Kornalski.
14.15-15.15 – Roztańczone wakacje – Warsztaty taneczne HIP-HOP
Na zajęciach poznacie elementy różnych stylów tańca hip hop. Warsztaty skierowane są
zarówno dla osób które nie miały do czynienia z tańcem, jak i osób doświadczonych.
Poprowadzone zostaną przez trenerów i choreografów Formacji Feedback.
Wiek: od 12 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 5 osób.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Jakub Kornalski.
25 lipca – środa
9.00-10.30 – Montownia – WAZON z witrażem – Malowanie na szkle
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Swat, Montownia Pasji.
9.00-11.00 – Od słowa do obrazu – Słowo na ulicy – GRAFFITI / TAG
Dowiemy się czym jest TAG, wykonamy szablony graffiti a następnie umieścimy je za
pomocą farb w sprayu na wcześniej przygotowanych kartonach.
Wiek: od 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.

20
10.15-11.00 – KODOWANIE na dywanie – Nauka programowania dla dzieci
Kodowanie bez komputera? Ależ Tak! Na warsztatach zaczynając od najłatwiejszych zabaw
i stopniowo zwiększając stopień trudności poznamy podstawy kodowania łącząc ze sobą
zabawę z nauką. Rozwijamy myślenie, pamięć, mowę i umiejętności matematyczne, a także
wspieramy naukę czytania i pisania. Wprowadzanie w świat aplikacji edukacyjnych i narzędzi
programistycznych.
Wiek: od 7 do 10 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Ideownia Grupa Edukacyjna.
11.00-12.30 – Montownia – NOTES wakacyjny
– Technika scrapbookingu z użyciem wykrojników i maszyn tnących
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Swat, Montownia Pasji
11.15-14.15 – Plener w Baborówku – Impresjoniści – Malarstwo i rysunek
Obserwacja natury, rozwój zdolności manualnych, współpraca oka i ręki. Techniki malarskie.
Wiek: od 12 lat.
Koszt: bezpłatne.
Miejsce: zbiórka w ośrodku kultury, wyjazd 11.31 PKP, powrót 14.15
bilety PKP we własnym zakresie.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
11.30-12.15 – KODOWANIE na dywanie – Nauka programowania dla dzieci
Kodowanie bez komputera? Ależ Tak! Na warsztatach zaczynając od najłatwiejszych zabaw
i stopniowo zwiększając stopień trudności poznamy podstawy kodowania łącząc ze sobą
zabawę z nauką. Rozwijamy myślenie, pamięć, mowę i umiejętności matematyczne, a także
wspieramy naukę czytania i pisania. Wprowadzanie w świat aplikacji edukacyjnych i narzędzi
programistycznych.
Wiek: od 3 do 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Ideownia Grupa Edukacyjna.
13.00-14.00 – Roztańczone wakacje – Warsztaty taneczne HIP-HOP
Na zajęciach poznacie elementy różnych stylów tańca hip hop. Warsztaty skierowane są
zarówno dla osób które nie miały do czynienia z tańcem, jak i osób doświadczonych.
Poprowadzone zostaną przez trenerów i choreografów Formacji Feedback.
Wiek: od 8 lat do 11 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 5 osób.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Jakub Kornalski.
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14.15-15.15 – Roztańczone wakacje – Warsztaty taneczne HIP-HOP
Wiek: od 12 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 5 osób.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Jakub Kornalski.

26 lipca – czwartek
9.00 – Wyprawa w nieznane – Z PIRATAMI DOOKOŁA ŚWIATA
W POSZUKIWANIU BIAŁEGO NENUFARY – Kościan
Nowo otwarty teren Pirackiego Parku Rozrywki w Kościanie zaprasza do odbycia
niesamowitej podróży na tratwie w poszukiwaniu zaginionego skarbu. Gdy odnajdziecie
pierwsze wskazówki, które doprowadzają je do Europy, przejdziecie pasowanie na pirata.
Stamtąd wyruszycie do Egiptu, gdzie poznacie wynalazki Egipcjan oraz nauczycie się czytać
hieroglify. Kolejne wskazówki poprowadzą Was do Wioski Indiańskiej, gdzie poznacie
legendy indiańskie, przebierzecie się za Indian i zatańczycie wokół totemu taniec przyjaźni
i zgody. Zobaczycie miniatury budowli świata. Na jednej z wysp odwiedzicie plac zabaw.
Zapraszamy na lody i ognisko z kiełbaskami.
Wpłata i dane do ubezpieczenia (pesel!) w dniu zapisu.
Zgody na wyjazd dzieci do podpisania w ośrodku, poziom 3, pokój 3.2.
Zbiórka przed ośrodkiem o godz. 8.45. Przyjazd ok. godz. 15.00.
Wiek: od 7 lat. Możliwość wyjazdu z opiekunem.
Koszt: 35 zł.
11.00-12.30 – Klub Przedszkolaka – Zajęcia adaptacyjne – Bezstresowy start
– Nowa grupa!
Zgłoszenia pod nr tel.: 600 635 218. Odpłatność u prowadzącej.
Wiek: od 2,5 do 4 lat.
Koszt: szeroki opis zajęć i kosztów znajduje się w programie 3 lipca.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
30 lipca – poniedziałek
9.45-11.45 – Warsztaty z HULA-HOOP – Gry i zabawy
– Wszechstronne narzędzie do spędzania wolnego czasu
Nauka kręcenia oraz sposoby na wykorzystanie w codziennym życiu.
Wiek: od 8 do 12 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury lub/i teren za ośrodkiem.
Prowadzący: Fundacja Pro-Spin.
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10.00-11.00 – W rytmie HISZPANII – Warsztaty taneczno-plastyczne – cykl 3 dni
Cykl warsztatów mających na celu w sposób taneczny i plastyczny przybliżyć najważniejsze
fakty i ciekawostki dotyczące Hiszpanii. Uczestnicy stworzą plakaty zapraszające do tego
kraju, nauczą się podstawowych kroków Flamenco, samodzielnie wykonają wachlarze
i kapelusze, które zaprezentują podczas pokazu tańca dla innych dzieci i rodziców. Dla
każdego dziecka zapewniamy strój do występu, który odbędzie się 1 sierpnia w kinie Halszka.
Wiek: od 6 do 8 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury
Prowadząca: Katarzyna Siek.
10.00-12.00 – Warsztaty z SITODRUKU – Miszkomaszko
Podczas warsztatów wydrukują techniką sitodruku grafikę na koszulce. Prowadzący trudnią
się na co dzień projektowaniem wzorów na tkaniny. Na początku wszystkie swoje projekty
drukowali sami, ręcznie, a teraz kiedy materiały zwykle drukowane są w fabryce, lubią raz na
jakiś czas ubrudzić się znów farbą. Szczególnie w miłym towarzystwie, które chętnie zarażą
miłością do swojej ulubionej techniki!
Wiek: od 7 do 12 lat.
Koszt: 20 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Miszkomaszko.
11.15-12.15 – Warsztaty w glinie – CIASTKARNIA – Plecionki i rogale
Wałkowanie, wycinanie, zawijanie. Biała glina z makiem.
Wiek: od 7 do 12 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Maria Bukowska.
12.15-13.15 – BALONOWE ABECADŁO
Proste, duże i widowiskowe figury balonowe.
Wiek: od 6 do 15 lat (poniżej 9 rż. z opiekunem).
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Fundacja Pro-Spin.
12.15-13.15 – Gramy w zielone lub… – MÓJ PIOTRUŚ
Projektowanie i wykonanie kart do gry.
Wiek: od 7 lat.
Koszt: bezpłatne.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
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14.00 – BALERINA – dubbing
(prod. USA, premiera: 20.01.2017), reżyseria: Eric Summer, Éric Warin,
czas trwania: 90 min.
11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać baleriną w paryskiej operze. Razem
z najlepszym przyjacielem, spryciarzem Wiktorem ucieka z sierocińca, by spróbować swych
sił w paryskiej szkole baletu. Dzięki swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod opiekuńcze
skrzydła dawnej gwiazdy baletu Madame Odetty, która otworzy przed Felicją magiczny świat
tańca i muzyki. Wielkie plany małej Felicji może pokrzyżować jej największa rywalka –
podstępna Camille, której matka nie cofnie się przed niczym, by utorować córce drogę do
kariery. Na szczęście Felicja zawsze może polegać na Wiktorze i Madame Odetcie, którzy nie
pozwolą jej zwątpić w siebie i w swoje marzenia.
Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=-zNr5Occ5Vs
Wiek: bez ograniczeń wiekowych.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
31 lipca – wtorek
9.15-10.45 – Spotkanie z ORIGAMI – Bukiet kwiatów
Coś dla cierpliwych i dokładnych
Wiek: od 8 lat.
Koszt: bezpłatne.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
10.00-11.00 – PAN KULECZKA – Program literacko-teatralny
Spotkanie literacko-teatralne to zabawy interaktywne i interakcyjne, promujące czytelnictwo
i zachęcające do czytania. Wesołe warsztaty rozwijają pamięć, wyobraźnię i dykcję.
Wiek: od 4 do 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Piotr Witoń.
10.00-11.00 – Każdy gra na czym ma – Warsztaty muzyczno-ruchowe – Rytmika
Budowanie własnych instrumentów perkusyjnych z pudełek, puszek, butelek i pojemników.
Stworzymy orkiestrę by ćwiczyć rytmikę i bawić się dźwiękiem. Wesołe układy taneczne
z jednoczesnym wykorzystaniem wykonanych przez siebie instrumentów perkusyjnych.
Codziennie nowy taniec. Uwaga! Instrumenty zbudowane pierwszego dnia, przynosimy na
kolejne zajęcia.
Wskazany strój sportowy (legginsy, spodnie dresowe, koszulki), skarpetki, baletki lub inne
miękkie obuwie.
Wiek: od 9 lat do 12 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Blanka Rische, Blancari.
10.00-11.00 – W rytmie HISZPANII – Warsztaty taneczno-plastyczne – dzień 2.
Wiek: od 6 do 8 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury
Prowadząca: Katarzyna Siek.
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11.00-12.30 – Spotkanie z ORIGAMI – Bukiet kwiatów
Coś dla cierpliwych i dokładnych
Wiek: od 8 lat.
Koszt: bezpłatne.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
11.15-12.15 – Każdy gra na czym ma – Warsztaty muzyczno-ruchowe – Rytmika
Budowanie własnych instrumentów perkusyjnych z pudełek, puszek, butelek i pojemników.
Stworzymy orkiestrę by ćwiczyć rytmikę i bawić się dźwiękiem. Wesołe układy taneczne
z jednoczesnym wykorzystaniem wykonanych przez siebie instrumentów perkusyjnych.
Codziennie nowy taniec. Uwaga! Instrumenty zbudowane pierwszego dnia, przynosimy na
kolejne zajęcia.
Wskazany strój sportowy (legginsy, spodenki, dresowy, koszulki), skarpetki, baletki lub inne
miękkie obuwie.
Wiek: od 6 lat do 8 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Blanka Rische, Blancari.
11.15-12.15 – Warsztaty w glinie – CIASTKARNIA – Placek
Wyciskarką do czosnku manewrowanie.
Wiek: od 7 do 12 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Anna Maria Bukowska.
12.30-14.00 – Zabawy animacyjne z niespodziankami – MINIONKI ROZRABIAJĄ
– Wyspa pełna przygód
Animatorzy przebrani w stroje Minionków wprowadzą dzieci w świat cudów minionkowych.
W programie: konkurs plastyczny „Mój ulubiony Minionek” z nagrodami, quizy ukryte
w balonach, taniec Minionków „Jak ukraść księżyc”, zabawy: „Owocowy podwieczorek”,
„Żółte piegi”, zabawy z chustą animacyjną… Muzyka, śpiew i pokaz baniek mydlanych.
Wiek: od 4 do 11 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa.
1 sierpnia – środa
9.00-16.00 – WYSTAWA PUZZLI Krzysztofa Wojciechowskiego
Puzzlowy obraz powstał w 9 tygodni. Autor układał go przez 7 godzin dziennie - codziennie.
To wyczyn nie lada zważywszy, że układanka liczy 42 tysiące elementów! Po złożeniu
zajmuje 7,5 x 1,6 m. Rekord świata? Całkiem możliwe. Obraz jest metaforyczną panoramą
świata, w której brak jest polskiego akcentu. Dlatego właśnie, wystawę która czynna będzie
przez cały dzień, rozszerzymy o puzzlowy warsztat:
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9.15-10.00 | 11.15-12.00 | 12.30-13.15 | 13.45-14.30 – Puzzlowy warsztat
– Warsztaty plastyczne z użyciem farb – Mój zakątek Polski
Dzieci będą miały za zadanie na puzzlach ze sklejki odtworzyć ukochany zakątek Polski jako
uzupełnienie układanki o miejsca warte odwiedzenia.
Wiek: od 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: Ośrodek Kultury.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz, Anna Stachowiak
10.00-11.00 – W rytmie HISZPANII – Warsztaty taneczno-plastyczne – dzień 3, ostatni
Zakończenie cyklu zwieńczone pokazem tańca w kinie Halszka. Zapraszamy publiczność!
Wiek: od 6 do 8 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: kino Halszka.
Prowadząca: Katarzyna Siek.
10.00-11.00 – Każdy gra na czym ma – Warsztaty muzyczno-ruchowe – Rytmika
Wesołe układy taneczne z jednoczesnym wykorzystaniem wykonanych przez siebie
w przeddzień instrumentów perkusyjnych. Codziennie nowy taniec.
Uwaga! Na zajęcia przynosimy wykonane poprzedniego dnia instrumenty. Nowi uczestnicy
korzystają z zapasów instruktora. Wskazany strój sportowy (legginsy, spodnie dresowe,
koszulki), skarpetki, baletki lub inne miękkie obuwie.
Wiek: od 9 lat do 12 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Blanka Rische, Blancari.
10.00-11.00 – W każdym kącie bajka siądzie… – Bajki bułgarskie
– W POSZUKIWANIU SŁONECZNEGO RUMAKA
Wiek: od 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
11.00-12.30 – W każdym kącie bajka siądzie… – CHAŁWA – Jak zrobić bułgarski
przysmak (uzupełnienie opowieści)
Wiek: od 6 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
11.15-12.15 – MILIONERZY do angielsku – WHO IS THE BEST?
Zabawy, gry i quizy po angielsku. Będziesz mógł skorzystać z kół ratunkowych: „Pytanie do
publiczności” i „Telefon do przyjaciela”. Zabierz telefon!
Wiek: od 10 do 13 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Agnieszka Bukowska.
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11.15-12.15 – Każdy gra na czym ma – Warsztaty muzyczno-ruchowe – Rytmika
Wesołe układy taneczne z jednoczesnym wykorzystaniem wykonanych przez siebie
w przeddzień instrumentów perkusyjnych. Codziennie nowy taniec.
Uwaga! Na zajęcia przynosimy wykonane poprzedniego dnia instrumenty. Nowi uczestnicy
korzystają z zapasów instruktora.
Wskazany strój sportowy (legginsy, spodenki, dresowy, koszulki), skarpetki, baletki lub inne
miękkie obuwie.
Wiek: od 6 lat do 8 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Blanka Rische, Blancari.
12.30-13.30 – MURAL malarski – Stworzenia małe i duże
Wiek: od 7 lat.
Koszt: bezpłatne.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
2 sierpnia – czwartek
8.30 – Wyprawa w nieznane – MIĘDZYNARODOWA EDUKACYJNA WYSTAWA
BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO – INWAZJA GIGANTÓW – Poznań
Ponad 100 wielkich, efektownych makiet na powierzchni 2500 m2. To największe,
najpiękniejsze i najbardziej spektakularne budowle wykonane z klocków Lego. To podzielona
na 12 stref tematycznych ekspozycja imponująca rozmachem i skalą. Zobaczymy m. in.
największy na świecie samolot Air Force, figury gwiazd sportu (Robert Lewandowski),
makiety kolejowe (Pendolino), instrumenty muzyczne, strefę Star Wars.
W programie także strefa zabaw klockami.
Wpłata i dane do ubezpieczenia (pesel!) w dniu zapisu.
Zgody na wyjazd dzieci do podpisania w ośrodku, poziom 3, pokój 3.2.
Zbiórka przed ośrodkiem o godz. 8.15. Przyjazd ok. godz. 15.00.
Wiek: od 6 lat. Możliwość wyjazdu z opiekunem.
Koszt: 20 zł.
6 sierpnia – poniedziałek
9.00-9.45 – Roztańczone wakacje – Warsztaty taneczne HIP-HOP
Na zajęciach poznacie elementy różnych stylów tańca hip hop. Warsztaty skierowane są
zarówno dla osób które nie miały do czynienia z tańcem, jak i osób doświadczonych.
Poprowadzone zostaną przez trenerów i choreografów Formacji Feedback.
Wiek: od 5 lat do 7 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 5 osób.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Magdalena Traciłowska.
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10.00-11.00 – Baśnie na warsztacie – Baśniowa szkoła rysunku, czyli lekcje rysunku
podawane wszystkimi zmysłami – WILK I SIEDEM KOŹLĄTEK
Jak z lekcji rysunku zrobić prawdziwą przygodę? Trzeba ją opowiedzieć tak, jak opowiada się
baśń. Można opowiadać słowem, ale też gestem, smakiem, zapachem, dotykiem. To będzie
więc lekcja rysunku podawana wszystkimi zmysłami. Dzięki temu usłyszysz ów baśń nie raz,
ale kilka razy w tym samym czasie. Opowieść będzie pretekstem do zabawy. Historia mieć
będzie swoje własne rozwinięcia w postaci zabaw i gier pobudzających zmysły i kreatywność,
poprawiających koordynację i wykorzystujących naturalną skłonność do ruchu.
Wiek: od 4 do 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Mateusz Świstak.
10.00-10.45 – Roztańczone wakacje – Warsztaty taneczne HIP-HOP
Na zajęciach poznacie elementy różnych stylów tańca hip hop. Warsztaty skierowane są
zarówno dla osób które nie miały do czynienia z tańcem, jak i osób doświadczonych.
Wiek: od 8 lat do 11 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 5 osób.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Magdalena Traciłowska.
10.00-11.30 – Rusz głową! Przesuń pionek! – Kącik logiczno-matematyczny
– Tradycyjne i współczesne gry oraz zabawy logiczno-matematyczne
Wszystkie gry dobrane będą tak, by można było w nie zagrać wykorzystując ogólnodostępne
materiały i przedmioty znajdujące się pod ręką. Każdy uczestnik otrzyma instrukcje, zasady
gry oraz sam podczas zajęć wykona zestawy do poszczególnych gier tak, by móc zabrać je ze
sobą i wykorzystać do zabawy w domu z rodziną i przyjaciółmi. Program uniwersalny dla
każdego niezależnie od wieku. Dobrze widziana umiejętność liczenia do 10!
Wiek: od 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Mankalowisko.
11.30-12.30 – Baśnie na warsztacie – Wcale niestraszne straszne opowieści
– Spotkanie z DRESZCZYKIEM
Historie o duchach i zjawach a także jedna o tym, co się dzieje, kiedy absolutnie nie wiadomo
czym jest strach. Czy brak strachu to dobra, czy może zła rzecz, w czym strach może pomóc,
a w czym na pewno przeszkadza. Dzięki klasycznym bajkom, spróbujemy zgłębić tę
tajemnicę, która jest bliska każdemu jak ziewanie czy chęć głośnego śpiewania pod
prysznicem. Przytoczymy historie braci Grimm, opowieści Inuickie, a także legendy miejskie
i opowiadania Marka Twaina.
Wiek: od 6 do 100 lat, spotkanie ma charakter rodzinny.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Mateusz Świstak.
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11.30-14.30 – Warsztaty muzyczne z ADAMEM STACHOWIAKIEM – cykl 3 dni
Spotkanie muzyczne to pełne śmiechu i miłości do muzyki zajęcia dla dzieci i młodzieży,
zachęcające do rozwijania swoich pasji.
W programie podstawy pracy na scenie i w studio, ćwiczenia wokalne, songwriting, wspólne
śpiewanie, rady dla początkujących.
Każdy z uczestników zajęć otrzyma płytę z przygotowanym podczas warsztatów i wspólnie
zaśpiewanym utworem.
Wiek: od 9 do 16 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: kino Halszka.
Prowadzący: Adam Stachowiak, Michał Cielebąk.
13.00-15.00 – Warsztaty UKULELE dla młodzieży i dorosłych – cykl 3 dni
– Kurs dla początkujących
W programie: nauka podstaw gry na ukulele: bicie, technika prawej i lewej ręki, poznanie
repertuaru, sposobu trzymania i strojenia instrumentu, postaw teorii muzyki i repertuaru.
Zapewniamy instrumenty!
Wiek: od 14 lat, młodzież i dorośli.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 10 osób.
Koszt: 90 zł za 3-dniowy cykl.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Tomasz Grdeń.
7 sierpnia – wtorek
9.00-9.45 – Roztańczone wakacje – Warsztaty taneczne HIP-HOP
Wiek: od 5 lat do 7 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 5 osób.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Magdalena Traciłowska.
9.30-11.00 – Rusz głową! Przesuń pionek! – Kącik logiczno-matematyczny
– Tradycyjne i współczesne gry oraz zabawy logiczno-matematyczne
Wszystkie gry dobrane będą tak, by można było w nie zagrać wykorzystując ogólnodostępne
materiały i przedmioty znajdujące się pod ręką. Każdy uczestnik otrzyma instrukcje, zasady
gry oraz sam podczas zajęć wykona zestawy do poszczególnych gier tak, by móc zabrać je ze
sobą i wykorzystać do zabawy w domu z rodziną i przyjaciółmi. Program uniwersalny dla
każdego niezależnie od wieku. Dobrze widziana umiejętność liczenia do 10!
Wiek: od 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Mankalowisko.
10.00-10.45 – Roztańczone wakacje – Warsztaty taneczne HIP-HOP
Wiek: od 8 lat do 11 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 5 osób.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Magdalena Traciłowska.
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11.00-12.30 – Wakacyjna kuchnia – Amerykańska uczta na zdrowo
– Pożywne HAMBURGERY z sosami i kolorowymi warzywami
Wiek: od 8 do 12 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 15 osób.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Zielińska-Kaźmierczak.
11.30-14.30 – Warsztaty muzyczne z ADAMEM STACHOWIAKIEM – dzień 2.
Wiek: od 9 do 16 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: kino Halszka.
Prowadzący: Adam Stachowiak, Michał Cielebąk.
13.00-14.30 – Wakacyjna kuchnia – Amerykańska uczta na zdrowo
– Pożywne HAMBURGERY z sosami i kolorowymi warzywami
Wiek: od 5 do 7 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 15 osób.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Zielińska-Kaźmierczak.
13.00-15.00 – Warsztaty gry na ukulele – Kurs dla początkujących – dzień 2.
Wiek: od 14 lat, młodzież i dorośli.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 10 osób.
Koszt: 90 zł za 3-dniowy cykl.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Tomasz Grdeń.
8 sierpnia – środa
9.00-9.45 – Roztańczone wakacje – Warsztaty taneczne HIP-HOP
Wiek: od 5 lat do 7 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 5 osób.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Magdalena Traciłowska.
10.00-10.45 – Warsztaty eksperymentalne – Budowa anatomiczna roślin – BOTANIKA
Sprawdzimy z czego zbudowany jest kwiat i zasadzimy własne roślinki, które zabierzemy do
domu.
Wiek: od 4 do 8 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie.
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10.00-10.45 – Roztańczone wakacje – Warsztaty taneczne HIP-HOP
Wiek: od 8 lat do 11 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 5 osób.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Magdalena Traciłowska.
11.00-12.30 – Wakacyjna kuchnia – MAMMA MIA!
– Włoska PIZZA według starej receptury na cieście z pełnoziarnistej mąki,
z ulubionymi warzywami
Wiek: od 5 do 7 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 15 osób.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Zielińska-Kaźmierczak.
11.15-12.00 – Warsztaty eksperymentalne – Budowa anatomiczna roślin – BOTANIKA
Sprawdzimy z czego zbudowany jest kwiat i zasadzimy własne roślinki, które zabierzemy do
domu.
Wiek: od 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł w Suchym Lesie.
11.30-14.30 – Warsztaty muzyczne z ADAMEM STACHOWIAKIEM – dzień 3, ostatni.
Wiek: od 9 do 16 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: kino Halszka.
Prowadzący: Adam Stachowiak, Michał Cielebąk.
13.00-14.30 – Wakacyjna kuchnia – MAMMA MIA!
– Włoska PIZZA według starej receptury na cieście z pełnoziarnistej mąki,
z ulubionymi warzywami
Wiek: od 8 do 12 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 15 osób.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Zielińska-Kaźmierczak.
13.00-15.00 – Warsztaty gry na UKULELE – Kurs dla początkujących – dzień 3, ostatni.
Wiek: od 14 lat, młodzież i dorośli.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 10 osób.
Koszt: 90 zł za 3-dniowy cykl.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Tomasz Grdeń.
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9 sierpnia – czwartek
8.30 – Wyprawa w nieznane – MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
– KULTURA EGIPCJAN – Poznań
W programie: zwiedzanie muzeum, tajniki mumifikacji m. in. warsztaty „Mózg przez nos,
czyli przewodnik młodego balsamisty”, „Egipski salon urody”, „Prawdziwe zoo – bogowie
starożytnego Egiptu”. Wspólnie odkryjemy tajemnice kultury Egipcjan. Starówka.
Możliwa wizyta w lodziarni na własny koszt.
Wpłata i dane do ubezpieczenia (pesel!) w dniu zapisu.
Zgody na wyjazd dzieci do podpisania w ośrodku, poziom 3, pokój 3.2.
Zbiórka przed ośrodkiem o godz. 8.15. Przyjazd ok. godz. 15.00.
Wiek: od 7 lat. Możliwość wyjazdu z opiekunem.
Koszt: 20 zł.
13 sierpnia – poniedziałek
9.00-10.30 – Rusz głową! Przesuń pionek! – Kącik logiczno-matematyczny
– Tradycyjne i współczesne gry oraz zabawy logiczno-matematyczne
Wszystkie gry dobrane będą tak, by można było w nie zagrać wykorzystując ogólnodostępne
materiały i przedmioty znajdujące się pod ręką. Każdy uczestnik otrzyma instrukcje, zasady
gry oraz sam podczas zajęć wykona zestawy do poszczególnych gier tak, by móc zabrać je ze
sobą i wykorzystać do zabawy w domu z rodziną i przyjaciółmi. Program uniwersalny dla
każdego niezależnie od wieku. Dobrze widziana umiejętność liczenia do 10!
Wiek: od 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Mankalowisko.
9.30-10.30 – WESOŁY RYJEK – Program literacko-teatralny
Spotkanie literacko-teatralne to zabawy interaktywne i interakcyjne, promujące czytelnictwo
i zachęcające do czytania. Wesołe warsztaty doskonalą pamięć, wyobraźnię i dykcję.
Wiek: od 4 do 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Piotr Witoń.
10.45-12.15 – Instrumenty recyklingowe – TUTKA/FLECIK | CYTRA
– Warsztaty plastyczno-muzyczne
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 10 osób.
Wiek: od 7 do 14 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Malwina Paszek.
11.00-12.00 – MIKOŁAJEK – Program literacko-teatralny
Spotkania literacko-teatralne to zabawy interaktywne i interakcyjne, promujące czytelnictwo
i zachęcające do czytania. Wesołe warsztaty doskonalą pamięć, wyobraźnię i dykcję.
Wiek: od 7 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Piotr Witoń.
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12.15-13.30 – DINOZAURY – Spotkanie hobbystyczne
Wszystko o gadach żyjących na Ziemi miliony lat temu. Ciekawostki i nie tylko.
Zachęcamy do przyniesienia swoich gadów. Porozmawiamy o ich zwyczajach i życiu.
Wiek: od 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Piotr Witoń.
12.30-14.00 – Zabawy i piosenki ludowe – Dawne formy z muzyką na żywo
Poznamy tradycje w aktywnej formie: zabawa, taniec, śpiew, muzyka na żywo,
akompaniament: akordeon i bęben obręczowy. Zabawy mają integrować dzieci i pokazać
różne formy dawnych zabaw: korowód, ganianka, zabawy w kole...
Wiek: od 7 do 14 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Malwina Paszek.
14 sierpnia – wtorek
9.00-10.00 – MIŚ PADINGTON – Program literacko-teatralny
Spotkanie literacko-teatralne to zabawy interaktywne i interakcyjne, promujące czytelnictwo
i zachęcające do czytania. Wesołe warsztaty doskonalą pamięć, wyobraźnię i dykcję.
Wiek: od 4 do 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Piotr Witoń.
10.00-11.00 – W każdym kącie bajka siądzie… – OPOWIEŚCI AZJATYCKICH
STEPÓW – Bajki z krain nomadów i jurt
Wiek: od 6 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
10.15-11.45 – Kraj kwitnącej wiśni – JAPONIA
Opowieść w japońskim siadzie, o starej i współczesnej Japonii. Samuraj: Czy mogę nim
zostać? Kodeks samurajów. Broń. Jak wyglądało życie samuraja w średniowieczu? Czy to
prawda, że Japonia to pracowity naród? Krótki kurs jedzenia pałeczkami. Aikido: sztuka
samoobrony jako wstęp do bycia samurajem, ubiór treningowy, pokaz i krótki warsztat
technik na macie.
Wiek: od 7 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Piotr Witoń.
11.00-12.30 – W każdym kącie bajka siądzie… – FILCUJEMY!
– Zawieszki z filcu na sucho za pomocą igły (uzupełnienie opowieści)
Wiek: od 7 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
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11.00-12.30 – Wakacyjna kuchnia – BUŁECZKI z pastą jajeczną
– Owocowa NUTELLA – Lemoniada
Wiek: od 5 do 7 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 15 osób.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Zielińska-Kaźmierczak.
12.00-13.00 – PAN KLEKS – Program literacko-teatralny
Spotkanie literacko-teatralne to zabawy interaktywne i interakcyjne, promujące czytelnictwo
i zachęcające do czytania.
Wiek: od 7 lat.
Koszt: bezpłatnie.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadzący: Piotr Witoń.
13.00-14.30 – Wakacyjna kuchnia – BUŁECZKI z pastą jajeczną
– Owocowa NUTELLA – Lemoniada
Wiek: od 8 do 12 lat.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 15 osób.
Koszt: 10 zł.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Zielińska-Kaźmierczak.
czwartek – 16 sierpnia
MARATON FILMOWY – KINO DZIECI:
godz. 10.00 – HOKUS POKUS ALBERCIE ALBERTSONIE
(prod. Norwegia), reżyseria: Torill Kove, czas trwania: 72 min.
Opowieść o dorastaniu, odpowiedzialności, magii i o tym, że marzenia się spełniają
w najmniej oczekiwany sposób.
Chłopiec marzy o posiadaniu psa, ale jego tata uważa, że jest na to zdecydowanie za
wcześnie. Albert jest przekonany, że do spełnienia marzenia można użyć magicznych sztuczek,
w świat których wprowadza go zaprzyjaźniony magik. Okazuje się jednak, że to nie takie
łatwe, jak by się mogło wydawać.
Wiek: od 4 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
godz. 12.00 – WIELKA WYPRAWA MOLLY
(prod. Niemcy), reżyseria: M. Bruhn, M. Ekblad, T. Sieger, czas trwania: 70 min.
Wielka wyprawa Molly” to pierwszy pełnometrażowy film o przygodach rodziny państwa
Potworów – Mamy, Taty i małej Molly, i jej przyjaciela, Edisona – bohaterach animowanego
serialu o tym samym tytule.
Molly już wkrótce przestanie być jedynaczką. Nie będzie jakąś tam starszą siostrą – będzie
najlepszą starszą siostrą na świecie. Zrobiła już nawet dla brata czapkę, żeby był mu ciepło,
gdy już się wykluje. Rodzice Molly, państwo Potworowie, wyruszają w podróż na odległą
wyspę, na której przychodzą na świat wszyscy członkowie klanu potworów. Tata ma przed
sobą jeszcze trochę wysiadywania. O nie! Zapomnieli o czapce! Molly i jej nakręcany

34
zabawkowy przyjaciel, Edison, wyruszają na wielką wyprawę – przed nimi wiele wspaniałych
przygód i ogromne wyzwania.
Wiek: od 4 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
godz. 14.00 – SEKRET ELEONORY
(prod. Francja) reżyseria: Dominique Monfery, czas trwania: 76 min.
Siedmioletni Nathaniel jeszcze nie umie czytać i wydaje mu się, że nigdy nie opanuje tej
sztuki. Ekscentryczna ciocia Eleonora zapisuje mu w spadku bibliotekę pełną starych książek.
Nathaniel odkrywa, że woluminy służą za schronienie bohaterom dziecięcej literatury.
Okazuje się, że postacie z pierwszych wydań książek potrzebują jego pomocy: jeżeli opuszczą
bibliotekę, znikną na zawsze wraz ze swoimi historiami. Kiedy rodzice postanawiają
sprzedawać książki, chłopiec stawia czoła wielkim niebezpieczeństwom, aby ocalić nowych
przyjaciół.
Wiek: od 4 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
godz. 16.00 – FELIX – lektor
(prod. Republika Południowej Afryki), reżyseria: Roberta Durrant, czas trwania: 97 min.
Dla Felixa muzyka jazzowa to wielka pasja. Chłopiec marzy o nauce gry na saksofonie
odziedziczonym po tacie. Planom chłopca kategorycznie sprzeciwia się mama, która woli, by
poświęcił się nauce w renomowanej szkole, do której przyjęto go dzięki stypendium. Chłopiec
spotyka tam kolegów z bogatych domów, którzy na każdym kroku dają mu odczuć, że do nich
nie pasuje. Kiedy ruszają przesłuchania do szkolnej orkiestry, chłopiec postanawia za wszelką
cenę się do niej dostać.
Film jest opowieścią o pasji, wierze w marzenia, ale przede wszystkim o trudnych czasem
relacjach między rodzicami a dziećmi.
Wiek: od 9 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
godz. 18.00 – OPERACJA HIP HOP – napisy
(prod. Nowa Zelandia), reżyseria: Bryn Evans, czas trwania: 93 min.
Pełna ciepła i humoru historia z Nowej Zelandii.
„Operacja hip-hop” opowiada o grupie odważnych, młodych, ale tylko duchem tancerzy,
którzy ruszają w drogę do Las Vegas, żeby wystąpić na Hiphopowych Mistrzostwach Świata.
Wiek może i jest przeszkodą, ale na pewno nie taką, której nie można pokonać. Pod wodzą i ze
wsparciem swojej szalonej menadżerki, Billie Jordan, grupa 90-letnich, nowozelandzkich
tancerzy, wyrusza na podbój Las Vegas.
Film pokazuje ich drogę do występu na Hiphopowych Mistrzostwach Świata. Choć jest
w nim miejsce na niepewność, wątpliwości i obawy, film jest przede wszystkim opowieścią o
odwadze, niezłomności i energii, która nie zna wieku.
Wiek: od 13 lat.
Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.

