WAKACJE 2019
SZAMOTULSKI OŚRODEK KULTURY
Ilość miejsc ograniczona! Czekamy na zgłoszenia pod nr tel. 61 29 213 07,
e-mailem na adres: sylwia.firlet@szok.info.pl lub bezpośrednio w ośrodku.
Odpłatność w dniu zajęć.
W przypadku REZYGNACJI z zajęć PROSIMY O KONTAKT.
Liczba miejsc ograniczona.
Na animacje i spektakle kinowe nie dokonujemy rezerwacji.
Bilety dostępne są w kasie kina, ośrodka lub on-line.
1 lipca – poniedziałek
9.00-10.00 – Spotkanie z przyrodą – MORZA I OCEANY
Udamy się na wycieczkę nad Morze Bałtyckie i nad oceany Świata. Poszukamy bursztynów,
będziemy uciekać przed rekinem i wykonamy pracę plastyczną „morze w butelce”.
Obejrzysz piękna kolekcję muszli z całego świata i dowiesz się dlaczego muszla szumi.
Wiek: od 7 do 13 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Justyna Odrzykoska, Spotkania z Przyrodą.
Miejsce: ośrodek kultury.
9.00-10.30 – Nauka gry na PIANINIE – cykl 3 dni
Po 1. dniu zagrasz swój 1. utwór prawą ręką z nut. Po 3. na 2 ręce i to ze wszystkimi
muzycznymi sztuczkami. Na zajęciach przekonasz się, że cała muzyka jaką znasz jest
stworzona tylko z 7 nut i że są sposoby aby je poznać i zapamiętać w 50 minut.
Wiek: od 9 do 109 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
9.40-10.30 – Wakacje z książką – CYRKOWA ZABAWA
Warsztaty prowadzone na podstawie książki „Kształty i kolory (cyrk)”, wyd. EGMONT.
Przeniesiemy się do cyrkowego świata. Będziemy jak lwy skaczące przez płonącą obręcz,
zwinni jak linoskoczki i zabawni jak klauni.
Wiek: od 2 do 4 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Joanna Olejniczak, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.30-11.30 – Spotkanie z przyrodą – PTAKI POLSKI
Poznamy pospolite ptaki Polski, sprawdzimy jakie zadania mają do wykonania od momentu
przylotu do powrotu na zimowiska. Będziemy oglądać pawie pióra i prawdziwe pawie
gniazda. Będzie dużo zabawy i ruchu. Wykonany pracę plastyczną.
Wiek: od 7 do 13 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Justyna Odrzykoska, Spotkania z Przyrodą.
Miejsce: ośrodek kultury.
9.45-11.45 – HOME DECOR – Dekoracyjne przedmioty z praktyczną funkcją
– Poduszka przytulanka z ukrytą kieszonką
Wiek: od 10 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
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10.45-11.45 – BAJKA O INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH
– Zabawy edukacyjne przy muzyce
Dzięki nim poznasz i usłyszysz instrumenty z barwnego świata muzyki i zagrasz w orkiestrze.
Wiek: od 4 do 10 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.45-13.15 – Letnia kuchnia – MAKARONOWE szaleństwo
Lasagne, kokardy, muszle? Zawody na najdłuższy makaron. Zabawa i nauka kształtująca
zdrowe nawyki żywieniowe.
Wiek: od 5 do 8 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Hubert Pściuk, edukator żywieniowy/dietetyk, Garnek Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
13.30-14.45 – Letnia kuchnia – MAKARONOWE szaleństwo
Lasagne, kokardy, muszle? Zawody na najdłuższy makaron. Zabawa i nauka kształtująca
zdrowe nawyki żywieniowe.
Wiek: od 9 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Hubert Pściuk, Garnek Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
1-12 lipca, 19-30 sierpnia, godz. do wyboru: 9.00-10.30 | 11.00-12.30 | 13.00-14.30
– Klub Przedszkolaka – Akademia Twórczego Rozwoju
Wielozmysłowe zajęcia rozwojowe dla dzieci z elementami nauki czytania, aktywnego
słuchania muzyki klasycznej, sensoplastyki oraz języka angielskiego.
Podczas kreatywnych spotkań warsztatowych dzieci będą się twórczo rozwijać
w kontakcie z innymi dziećmi. Spotkania składają się z elementów: edukacyjnych,
plastycznych, muzyczno-ruchowych i relaksacyjnych. Nieodłącznym elementem jest zabawa,
również w języku angielskim.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki: 1-12 lipca i 19-30 sierpnia.
Zgłoszenia pod nr tel.: 600 635 218
Wiek: od 2 do 4 lat.
Koszt: 120 zł za 2 tygodnie zajęć 3 razy w tygodniu. Płatność u prowadzącej.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, pedagog specjalizacji opiekuńczo-wychowawczej,
oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego z 14-letnim stażem, manager
oświaty, pasjonatka dzieci i ich rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
2 lipca – wtorek
9.00-10.30 – Nauka gry na PIANINIE – dzień 2.
Po 1. dniu zagrasz swój 1. utwór prawą ręką z nut. Po 3. na 2 ręce i to ze wszystkimi
muzycznymi sztuczkami. Na zajęciach przekonasz się, że cała muzyka jaką znasz jest
stworzona tylko z 7 nut i że są sposoby aby je poznać i zapamiętać w 50 minut.
Wiek: od 9 do 109 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
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9.30-10.30 – Spotkanie z PRZYRODĄ – Magiczna woda
Dowiesz się jak woda przechodzi przez różne stany skupienia. Przeanalizujemy wędrówkę
wody w roślinie i zaobserwujemy dlaczego jest ważna dla drzew i ludzi. Zbudujemy filtr do
wody. Możesz się trochę zmoczyć, zabierz coś do przebrania.
Wiek: od 7 do 13 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Justyna Odrzykoska, Spotkania z Przyrodą.
Miejsce: ośrodek kultury.
9.30-10.30 – Wakacje z książką – STRUPEK, SKĄD SIĘ WZIĄŁ?
Opowieść o strupku wiernie podąża ścieżkami dziecięcych spostrzeżeń. Dzieci pobawią się
w lekarzy i pielęgniarki niosąc pomoc lalom i misiom. Warsztaty „medyczne” na podstawie
książki „Strupek”, Genichiro Yagyu, wyd. Tako, odkryją jedną z wielu zagadek naszego ciała.
Wiek: od 3 do 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Joanna Olejniczak, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.50-11.35 – Spotkanie z PRZYRODĄ – Gorąca Islandia
Sprawdzimy jak działają wulkany. Obejrzymy różnego rodzaju skały wulkaniczne
i wulkaniczny pył oraz wykonamy doświadczenie „wulkan”.
Wiek: od 7 do 13 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Justyna Odrzykoska, Spotkania z Przyrodą.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.45-11.45 – MALI MOZARCI – Muzyczne misje z przygodami
z hitami muzyki klasycznej
W każdym „odcinku”, niczym bohaterowie bajki, będziemy podróżować do innego zakątka
świata, pokonywać przeszkody i rozwiązywać muzyczne zagadki, aby pomóc... No właśnie
komu? Niespodzianka. Mądra edukacja przez zabawę. Prezentacja dla opiekunów na finał.
Wiek: od 4 do 9 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.45-13.15 – Letnia kuchnia – PIEROŻKI na słodko i wytrawnie
W programie: Zmielimy ziarna na mąkę, przygotujemy ciasto pierogowe, zrobimy farsze
i skleimy pierożki, by je ugotować i zjeść.
Wiek: od 9 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
13.20-14.50 – Rękodzieło – FILCOWANIE na mokro
W programie: Podstawy techniki filcowania na mokro z użyciem kolorowej owczej wełny,
wody, mydła i rąk. Będziemy trzeć, naciskać, pocierać, masować, ugniatać, formować
i rolować czesankę, aż do powstania filcowej serwetki.
Wiek: od 7 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Pracownia Edukacyjna Wiatrak.
Miejsce: ośrodek kultury.
13.30-15.00 – Letnia kuchnia – PIEROŻKI na słodko i wytrawnie
W programie: Zmielimy ziarna na mąkę, przygotujemy ciasto pierogowe, zrobimy farsze
i skleimy pierożki, by je ugotować i zjeść.
Wiek: od 5 do 8 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia. | Miejsce: ośrodek kultury.
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3 lipca – środa
9.00-10.30 – Nauka gry na PIANINIE – dzień 3.
Po 1. dniu zagrasz swój 1. utwór prawą ręką z nut. Po 3. na 2 ręce i to ze wszystkimi
muzycznymi sztuczkami. Na zajęciach przekonasz się, że cała muzyka jaką znasz jest
stworzona tylko z 7 nut i że są sposoby aby je poznać i zapamiętać w 50 minut.
Wiek: od 9 do 109 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
9.30-10.15 – SensoLAB®, czyli warsztaty eksperymentalne – MOKRE eksperymenty
Zbadamy właściwości wody. Dowiesz się w czym tkwi tajemnica kamizelek ratunkowych
i naczyń połączonych.
Wiek: od 4 do 8 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.30-11.15 – SensoLAB®, czyli warsztaty eksperymentalne – MOKRE eksperymenty
Wiek: od 9 do 13 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.30-12.00 – Letnia kuchnia – Zdrowe słodycze – Domowe BATONY
W programie: Quiz - pogadanka o cukrze i zdrowych słodyczach, ścieranie składników,
obieranie orzechów, tworzenie batoników, własnoręczne pakowanie i ozdabianie. Mniam!
Wiek: od 5 do 8 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-11.30 – PLĄSY A NIE DĄSY – Zabawy ruchowe przy muzyce klasycznej
Wszystko co dzieci lubią najbardziej: zabawa i ruch, mądrze ukierunkowane na rozwój
percepcji i zdolności muzycznych, poczucie estetyki, zdrowie i zaprzyjaźnienie ze sztuką.
Wiek: od 3 do 7 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.15-13.45 – Letnia kuchnia – Zdrowe słodycze – Domowe BATONY
Wiek: od 9 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.30-13.30 – HOME DECOR – Kompozycja w ramie z miejscem na zdjęcia
Wiek: od 10 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.45-12.30 – Niesamowite ciało człowieka – Funkcje naszego ciała
– BYŁA SOBIE KREW
Poznasz skład i właściwości substancji bez której nasze życie byłoby niemożliwe.
Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.
Miejsce: ośrodek kultury.
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4 lipca – czwartek
9.00 – Wyprawa w nieznane – PARK HISTORYCZNY UROCZYSKO
WOŁKOŁATKA – Wola Jabłońska – NOWY niepowtarzalny SKANSEN
Miejsce w którym przeplata się życie dawnych rzemieślników, wojów, słowiańskiego księcia
ze starosłowiańską muzyką.
W programie: Leśna ścieżka edukacyjna. Chatka rybaka nad stawem – opowieść o dawnym
tradycyjnym fachu rybackim, legendy i przesądy związane z wodą. Zrębowa chata tkaczki i
garncarza z glinianym piecem kopulastym – tajniki wykonywania naczyń glinianych i tkania
na bardzie i krośnie. Obozowisko dawnych łowców i zbieraczy – obyczajów, historyczne
bartnictwo i łowiectwo. Opowieści pod dębem – miejscu obrad i wieców dawnych Słowian.
Chatka Piasta i Rzepichy – o życiu w ubogiej, kmiecej zagrodzie. Obozowisko Wikingów.
Chata słowiańskiego wróżbity, który przepowiadał przyszłość ojcu samego Mieszka I.
Wnętrze książęcej hali – przedmioty, trony, ławy i polichromia – żywa lekcja historii i gra na
starosłowiańskich instrumentach. Letnie kino - Tajemnice Początków Polski. Konkursy:
strzelanie z łuku, miotanie oszczepem, walki na poduchy. Moneta – pamiątka z podróży.
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. 14.00/14.30.
Wiek: od 7 lat. | Koszt: 44 zł.
17.00 – Wakacyjna Animacja – JAK ZOSTAĆ KOTEM – dubbing
(prod. Chiny/Francja/Kanada, premiera 19.08.2016) reż. Barry Sonnenfeld, czas 90 min.
To przezabawna opowieść, przynosząca odpowiedzi na odwieczne pytania - ile żyć mają koty
oraz czy mruczki zawsze spadają na cztery łapy? Gratka dla widzów w każdym wieku.
Tom Brand jest multimilionerem, jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Stoi na czele
firmy, budującej najwyższy wieżowiec na półkuli północnej. Na 11. urodziny kupuje córka
wymarzonego kota. W drodze na imprezę ulega wypadkowi, po którym zostaje uwięziony w
ciele kota! Prawdziwe kłopoty, ale i zabawa, zaczną się, gdy kot trafi w ręce jego córki.
Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=C-TIOlsBvSY
Wiek: od 7 lat, gratka dla widza w każdym wieku. | Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.

5 lipca – piątek | 6 lipca – sobota
10.00-15.00 – Magia kolei w miniaturze – WYSTAWA KOLEJEK małych i dużych
– Pokaz dla całych rodzin
Pokaz realizowany w ramach obchodów 170-lecia od uruchomienia linii kolejowej
przebiegającej przez Szamotuły. Wystawa składać się będzie z modeli kolejek:
– repliki kolejek „Tomek” i „Piotruś” z bajki „Tomek i przyjaciele”, szynobusu z początku
XX w., parowozu z wagonikami, pociągu Express w skali 1:22
– repliki modeli pociągów spotykanych na polskich torach oraz pociągów holenderskich
w skali H0 1:87, pomniejszone 87-krotnie w stosunku do rozmiarów rzeczywistych.
Wiek: bez ograniczeń, spotkanie familijne. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadzący: Krzysztof Springer, Nadwarciańska Kolej Drezynowa.
Miejsce: ośrodek kultury
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8 lipca – poniedziałek
9.00-12.00 – Warsztaty malarskie WARHAMMER – Rycerz na białym koniu
jest OK, ale czemu ma różową zbroje? – Bo to Ty możesz wybrać dla niego kolory!
Warsztaty malarskie dla początkujących z malowaniem figurek do popularnej gry bitewnej
Warhammer. Pomożemy Ci w doborze farb do modeli. Gotową figurkę i satysfakcję
zabierzesz do domu. Jeśli posiadasz własne modele do jakiegoś systemu bitewnego lub
chciałbyś aby figurki z planszówki przestały „świecić szarym plastikiem”, zabierz je z sobą.
Wiek: od 11 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Eryk Nowak, Mikołaj Sucharski, Figurkownia
Miejsce: ośrodek kultury.
9.50-10.30 – Dekorowanie pierników – MOTYLE
Każde dziecko otrzyma po 4 pierniczki w kształcie motyla. Przygotujemy obwódki
a elementy wypełnimy lukrem.
Wiek: od 6 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Marcin Machaj, Słodki Dom.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-12.00 – ROBOSUMMER – Warsztaty ROBOTYKI dla dzieci
na zestawach edukacyjnych LEGO WeDo
Pełna pasji i radości podróż do świata nowoczesnych technologii. Poznasz podstawy robotyki
i programowania doskonale się przy tym bawiąc. Rozwiniesz kreatywność i nauczysz się
logicznego myślenia.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 6 do 8 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-11.30 – SCRAPBOOKING – MIXEDMEDIA – ZDJĘCIE na desce
– Techniki mieszane
Wiek: od 10 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.45-11.45 – MAMO, TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ!
– Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metody Weroniki Sherbore
Zabawy muzyczno-ruchowe to rozwijanie za pomocą ruchu świadomości ciała
i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami,
nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku z towarzyszeniem muzyki.
Wiek: od 3 do 7 lat z opiekunem. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Maria Starosta, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.45-13.45 – Warsztaty artystyczne – LINORYT – Paski, cętki, zakrętasy
Warsztaty linorytu pod okiem artysty Damiana Kłaczkiewicza. Poznasz podstawy techniki
linorytu, nauczysz się doboru kolorów, dopasowywania odbitek i wykonasz pracę bez użycia
prasy. Punktem wyjścia będą autoportrety uczestników warsztatów.
Wiek: od 10 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
Miejsce: ośrodek kultury.
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12.30-14.30 – ROBOSUMMER – Zajęcia z programowania w świecie MINECRAFT
Zapraszamy na wyjątkowy kurs programowania. Świat, który daje praktycznie
nieograniczone możliwości kreacji i realizacji własnych scenariuszy, to najlepsze miejsce na
efektywną naukę i dobrą zabawę.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 9 do 11 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
14.00-15.30 – MasterChef Junior – Tajniki udziału w programie kulinarnym
– MUFFINKI Michaliny
Relacja uczestniczki programu MasterChef Junior. Pokaz pieczenia i wspólna dekoracja
muffinek z konsumpcją.
Wiek: od 9 lat. | Koszt: mile widziane zasilenie skarbonki Michaliny.
Prowadząca: Michalina Powolna, uczestniczka MasterChef Junior. Do programu
zakwalifikowała się spośród tysięcy młodych kucharzy. Ania Starmach, Mateusz Gessler
i Michel Moreau chwalili jej pierogi, Magda Gessler zajadała się jej omletem na słono.
Program opuściła dopiero w 6. odcinku, gdy w finale pozostało 7 uczestników.
Miejsce: ośrodek kultury.
8-12 lipca, 19-30 sierpnia, godz. do wyboru: 9.00-10.30 | 11.00-12.30 | 13.00-14.30
– Klub Przedszkolaka – Akademia Twórczego Rozwoju
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki: 1-12 lipca i 19-30 sierpnia.
Zgłoszenia pod nr tel.: 600 635 218. Płatność u prowadzącej.
Wiek: od 2 do 4 lat.
Koszt: szeroki opis zajęć i kosztów znajduje się w programie 1 lipca.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
9 lipca – wtorek
9.00-12.00 – Warsztaty malarskie WARHAMMER – Rycerz na białym koniu
jest OK, ale czemu ma różową zbroje? – Bo to Ty możesz wybrać dla niego kolory!
Warsztaty malarskie dla początkujących z malowaniem figurek do popularnej gry bitewnej
Warhammer. Pomożemy Ci w doborze farb do modeli. Gotową figurkę i satysfakcję
zabierzesz do domu. Jeśli posiadasz własne modele do jakiegoś systemu bitewnego lub
chciałbyś aby figurki z planszówki przestały „świecić szarym plastikiem”, zabierz je z sobą.
Wiek: od 11 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Eryk Nowak, Mikołaj Sucharski, Figurkownia
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-12.00 – ROBOSUMMER – Warsztaty ROBOTYKI dla dzieci
na zestawach edukacyjnych LEGO WeDo
Pełna pasji i radości podróż do świata nowoczesnych technologii. Poznasz podstawy robotyki
i programowania doskonale się przy tym bawiąc. Rozwiniesz kreatywność i nauczysz się
logicznego myślenia.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 6 do 8 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
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10.00-10.50 – Wakacje z książką – MAŁA BIAŁA RYBKA
Odkryjemy tęczowy świat oceanu i ich mieszkańców. Warsztaty na podstawie uroczej książki
Guido van Genechten, wyd. mamania.
Wiek: od 2 do 4 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Joanna Olejniczak, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.30-12.00 – Warsztaty z TEATREM KAMISHIBAI
– Aborygeńskie marzenia gąsienicy
Udamy się do Australii i poznamy aborygeńską bajkę. Na postawie teatrzyku podejmiesz
wielorakie aktywności m. in.: wykonasz kij deszczowy i nauczysz się malować po
aborygeńsku.
Wiek: od 5 do 10 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Magdalena Paluszak, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.45-12.15 – WARSZTATY REUSE – Ponowne użycie – Oryginalna dekoracja pokoju
– Stare plastikowe ZABAWKI złączone w jedną całość
Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.20-12.20 – Wakacje z książką – DLACZEGO DOROŚLI MAJĄ DZIWNE ZĘBY
Warsztaty na podstawie książki Anny Marii Poznańskiej, wyd. kaszamanna.
W stomatologicznym śledztwie Lukrecji nie ma tematów tabu i udawania, że szczerbata
sklepowa pięknie się uśmiecha, a wujkowi ładnie pachnie z buzi. Będziemy oswajać lęki
przed stomatologiem w zabawny sposób.
Wiek: od 3 do 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Joanna Olejniczak, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-14.00 – MasterChef Junior – Tajniki udziału w programie kulinarnym
– CIASTECZKA Michaliny
Wiek: od 6 do 8 lat. | Koszt: mile widziane zasilenie skarbonki Michaliny.
Prowadząca: Michalina Powolna, uczestniczka MasterChef Junior. Do programu
zakwalifikowała się spośród tysięcy młodych kucharzy. Ania Starmach, Mateusz Gessler
i Michel Moreau chwalili jej pierogi, Magda Gessler zajadała się jej omletem na słono.
Program opuściła dopiero w 6. odcinku, gdy w finale było już tylko 7 uczestników.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-14.30 – ROBOSUMMER – Zajęcia z programowania w świecie MINECRAFT
Zapraszamy na wyjątkowy kurs programowania. Świat, który daje praktycznie
nieograniczone możliwości kreacji i realizacji własnych scenariuszy, to najlepsze miejsce na
efektywną naukę i dobrą zabawę.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 9 do 11 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
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12.30-13.45 – Warsztaty artystyczne – STREET Art – STICKERY
– Wklejam pozytywne emocje
Poznasz jedną z technik Street Artu - Stickery, czyli wklejki. Zaprojektujemy grafiki pełne
pozytywnych wibracji, które będziesz mógł umieścić w przestrzeni miejskiej na murze.
Wiek: od 8 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
Miejsce: ośrodek kultury.
17.00-17.45 – Spektakl Teatralny – BAJKA EKOLOGICZNA
– UCZĄ KRÓLA DZIECI SEGREGACJI ŚMIECI
Każdy powinien wiedzieć, po co segregujemy śmieci. Biegniemy do Ciebie z misją.
Nauczymy się wspólnie jak zachować czystość na naszej planecie.
Pewnego dnia Pszczółka Basia, za sprawą tajemniczej mapy, trafia do królestwa Śmiecikowa,
które wygląda jak jedno wielkie wysypisko śmieci. Rządzi tam żabi król Śmieciosław. Na
drodze pszczółki stanie Miś bałaganiarz i nieszczęśliwy Tygrysek porządniś. Czy uda się Basi
przekonać król do porządku i segregacji śmieci?
Wiek: od 4 do 10 lat. | Koszt: 9 zł.
Występują: Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa.
Miejsce: kino Halszka.
10 lipca – środa
9.00-12.00 – Warsztaty malarskie WARHAMMER – Rycerz na białym koniu jest OK,
ale czemu ma różową zbroje? – Bo to Ty możesz wybrać dla niego kolory!
Warsztaty malarskie dla początkujących z malowaniem figurek do popularnej gry bitewnej
Warhammer. Pomożemy Ci w doborze farb do modeli. Gotową figurkę i satysfakcję
zabierzesz do domu. Jeśli posiadasz własne modele do jakiegoś systemu bitewnego lub
chciałbyś aby figurki z planszówki przestały „świecić szarym plastikiem”, zabierz je z sobą.
Wiek: od 11 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Eryk Nowak, Mikołaj Sucharski, Figurkownia
Miejsce: ośrodek kultury.
9.00-10.30 – Warsztat rzemieślniczy – PAPIER CZERPANY
Dowiesz się kiedy i gdzie wynaleziono papier oraz poznasz tradycyjną metodę jego
produkcji. Będziesz samodzielnie czerpać papier i ozdabiać go dodatkami suszonych ziół
i kwiatów.
Wiek: od 5 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Pracownia Edukacyjna Wiatrak.
Miejsce: ośrodek kultury.
9.30-11.00 – Warsztat kaligraficzny – BRUSHPEN & KALIGRAFIA
Warsztaty wprowadzające w świat odręcznej kaligrafii i liternictwa. Poznasz podstawy
posługiwania się narzędziem i nauczysz się kreślić kształty liter zgodnie z zasadami kaligrafii.
Wiek: od 12 lat. | Koszt pisaka do kaligrafii: 10 zł.
Prowadząca: Maria Kuzioła.
Miejsce: ośrodek kultury.
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10.00-12.00 – ROBOSUMMER – Warsztaty ROBOTYKI dla dzieci
na zestawach edukacyjnych LEGO WeDo
Pełna pasji i radości podróż do świata nowoczesnych technologii. Poznasz podstawy robotyki
i programowania doskonale się przy tym bawiąc. Rozwiniesz kreatywność i nauczysz się
logicznego myślenia.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 6 do 8 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-12.30 – Twórczy generator – PIANKORYT
Będziemy ryć w piance obrazki i odbijać je na papierze.
Wiek: od 5 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Pracownia Edukacyjna Wiatrak.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.15-12.15 – Niesamowite ciało człowieka – Funkcje naszego ciała
– LOSY CIASTKA po zjedzeniu
Poznasz budowę i funkcję układu pokarmowego i kolejne etapy procesu trawiennego.
Wiek: od 9 do 13 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.30-12.30 – JĘZYK MIGOWY – Rozumiemy się bez słów
Język migowy jest odrębnym językiem, który pozwoli porozumiewać się z osobą niesłyszącą
/niedosłyszącą/ogłuchłą. Umiejętnością porozumiewania się za pomocą gestów możemy
złamać barierę między słyszącymi a światem ciszy.
Wielkość grupy by zajęcia mogły się odbyć: min. 4 osób.
Wiek: od 13 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Maria Kuzioła.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-14.30 – ROBOSUMMER – Zajęcia z programowania w świecie MINECRAFT
Zapraszamy na wyjątkowy kurs programowania. Świat, który daje praktycznie
nieograniczone możliwości kreacji i realizacji własnych scenariuszy, to najlepsze miejsce na
efektywną naukę i dobrą zabawę.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 9 do 11 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-13.15 – Niesamowite ciało człowieka – Funkcje naszego ciała
– LOSY CIASTKA po zjedzeniu
Poznasz budowę i funkcję układu pokarmowego i kolejne etapy procesu trawiennego.
Wiek: od 4 do 8 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.
Miejsce: ośrodek kultury.
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11 lipca – czwartek
9.00-10.00 – Zabawy muzyczno-ruchowe – RękoWYczyny chłopaka i dziewczyny
Twórcza zabawa, aktywne muzykowanie z elementami aktywnego słuchania muzyki
klasycznej Betii Strauss oraz pedagogiki zabawy. Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji
i improwizacji ruchowej przy muzyce, kształcenie sprawności małej motoryki.
Wiek: od 3 do 5 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Maria Starosta, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
9.00-10.00 – Kreatywne MALARSTWO ABSTRAKCYJNE – W linii prostej
Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
9.30-11.00 – Warsztat kaligraficzny – BRUSHPEN & KALIGRAFIA
Warsztaty wprowadzające w świat odręcznej kaligrafii i liternictwa. Poznasz podstawy
posługiwania się narzędziem i nauczysz się kreślić kształty liter zgodnie z zasadami kaligrafii.
Wiek: od 12 lat. | Koszt pisaka do kaligrafii: 10 zł.
Prowadząca: Maria Kuzioła.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.15-12.15 – HOME DECOR – Dekoracja z imieniem – WIESZAK
Wiek: od 10 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.15-11.15 – MALI MOZARCI – Muzyczne misje z przygodami
z hitami muzyki klasycznej
Niczym bohaterowie bajki, będziemy podróżować do innego zakątka świata, pokonywać
przeszkody i rozwiązywać muzyczne zagadki, aby pomóc... No właśnie komu?
Niespodzianka. Mądra edukacja przez zabawę. Na koniec prezentacja dla opiekunów.
Wiek: od 4 do 9 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.30-12.30 – BAJKA O INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH
– Zabawy edukacyjne przy muzyce
Poznasz i usłyszysz instrumenty z barwnego świata muzyki i zagrasz w orkiestrze.
Wiek: od 4 do 10 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.30-12.30 – JĘZYK MIGOWY – Rozumiemy się bez słów
Język migowy jest odrębnym językiem, który pozwoli się porozumieć z osobą niesłyszącą
/niedosłyszącą/ogłuchłą. Umiejętnością porozumiewania się za pomocą gestów możemy
złamać barierę między słyszącymi a światem ciszy.
Wielkość grupy by zajęcia mogły się odbyć: min. 4 osób.
Wiek: od 13 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Maria Kuzioła.
Miejsce: ośrodek kultury.
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12.30-13.45 – Grafiki – PLAKATY – Technika mieszana – Szalone Metamorfozy
Wykonasz w technice mieszanej grafiki/plakaty. Punktem wyjścia będzie wieża ciśnień
w Szamotułach, przefiltrowana przez nieokiełznaną wyobraźnię młodych twórców.
Wiek: od 8 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
Miejsce: ośrodek kultury.
17.00 – Wakacyjna Animacja – MAŁY KSIĄŻĘ – dubbing
(prod. Francja, premiera 7.08.2015) reż. Mark Osborne, czas trwania 108 min.
MAŁY KSIĄŻĘ według Antoine'a de Saint-Exupery'ego to pełna przygód i magii historia dla
dzieci i dorosłych, którzy też kiedyś byli dziećmi, choć niewielu z nich o tym pamięta… Mała
Dziewczynka zaprzyjaźnia się z ekscentrycznym staruszkiem z sąsiedztwa, który opowiada jej
o niezwykłym świecie, w którym wszystko jest możliwe. Świecie, do którego dawno temu
zaprosił go przyjaciel - Mały Książę. Tak zaczyna niezwykła podróż Dziewczynki do krainy
jej własnej wyobraźni i do bajkowego uniwersum Małego Księcia.
Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=UsJeSwkJKP4
Wiek: bez ograniczeń. | Koszt: 5 zł.
Miejsce: kino Halszka.
12 lipca – piątek
17.00-19.00 – Usiądź z nami przy ognisku – HARCERSKIE PLĄSY
Zapoznamy się ze sztuką ognia. Nie zabraknie stosów ogniskowych, drobnych
eksperymentów, harcerskich piosenek, gitary i pląsów! Poznaj świat harcerzy od kuchni.
Wiek: od 7 do 12 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Angelika Kozłowska, 108. Szamotulska Drużyna Harcerska „Watra”
Miejsce: ośrodek kultury, teren zielony za ośrodkiem.
15 lipca – poniedziałek
10.00-10.45 – SENSORKI-MISIORKI – Zajęcia sensoryczne
Warsztaty z sensoplastyką. Będziemy się brudzić, doświadczać, przesypywać. Zajęcia
stymulują rozwój dzieci w toku ich twórczej zabawy.
Zabierz strój na zmianę i ręcznik.
Wiek: od 1 do 2 lat z opiekunem. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-10.45 – Warsztaty teatralne – PRZYGODY SZALONYCH SKARPETEK
– Teatralne zabawy integracyjne – cykl 3 dni, cz. 1
11.00-11.45 – Warsztaty teatralne – PRZYGODY SZALONYCH SKARPETEK
– Projektowanie lalek „skarpetkowych potworów” – cz. 2
Wiek: od 6 do 9 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Karolina Martin.
Miejsce: ośrodek kultury.
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10.00-11.30 – Letnia kuchnia – Serowe kluski – Kolorowe FRYTKI
W programie: Łączenie i wyrabianie składników, tworzenie kulek i obtaczanie ich
w kolorowych przyprawach (papryka, curry, szczypiorek, koperek…). Obieranie i krojenie
kolorowych warzyw na frytki i przygotowywanie dipów.
Wiek: od 9 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-12.00 – MAMO, TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ! – Zabawy z kocem
z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
Zabawy muzyczno-ruchowe to rozwijanie za pomocą ruchu świadomości ciała i otaczającej
nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz
nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku z towarzyszeniem muzyki.
Wiek: od 3 do 7 lat z opiekunem. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Maria Starosta, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.00-13.30 – Letnia kuchnia – Serowe KLUSKI – Kolorowe FRYTKI
W programie: Łączenie i wyrabianie składników, tworzenie kulek i obtaczanie ich
w kolorowych przyprawach (papryka, curry, szczypiorek, koperek…). Obieranie i krojenie
kolorowych warzyw na frytki i przygotowywanie dipów.
Wiek: od 5 do 8 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.45-13.15 – Wrzuć coś na siebie – Warsztaty projektowania nadruków na KOSZULKI
W trakcie warsztatów niczym profesjonalny projektant mody stworzysz wzór wyjątkowej
i niepowtarzalnej koszulki. Poznasz techniki plastyczne, które pozwolą Ci wyrazić siebie.
Wiek: od 8 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.15-13.00 – Warsztaty teatralne – PRZYGODY SZALONYCH SKARPETEK
– Teatralne zabawy integracyjne – cykl 3 dni, cz. 1
13.15-14.00 – Warsztaty teatralne – PRZYGODY SZALONYCH SKARPETEK
– Projektowanie lalek „skarpetkowych potworów” – cz. 2
Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Karolina Martin.
Miejsce: ośrodek kultury.
13.45-14.45 – Kreatywne MALARSTWO ABSTRAKCYJNE – Wokół koła
Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
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16 lipca – wtorek
10.00-10.45 – SENSORKI-MALUSZORKI – Zajęcia sensoryczne
Warsztaty z sensoplastyką. Dzieci będą doświadczać różnych faktur i materiałów, tworząc
z nich przestrzeń zabawową.
Zabierz strój na zmianę i ręcznik.
Wiek: od 2 do 3 lat z opiekunem. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-12.00 – Warsztaty teatralne – PRZYGODY SZALONYCH SKARPETEK
– Wycinanie | Szycie | Klejenie lalek – dzień 2, cz. 3
Wiek: od 6 do 9 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Karolina Martin.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.45-12.15 – Letnia kuchnia – Zdrowe słodycze – DROŻDŻÓWKI – Makowe gwiazdy
W programie: Wyrobisz własne ciasto na swoja drożdżówkę, zrobimy masę makową,
stworzymy warstwowe drożdżówki w kształcie gwiazdy.
Wiek: od 9 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.45-12.15 – SCRAPBOOKING – MIXEDMEDIA – Mini ALBUM na zdjęcia
Wiek: od 10 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.15-12.15 – Zabawy muzyczno-ruchowe – BALONLANDIA
Twórcze zabawy z balonami przy muzyce klasycznej z elementami aktywnego słuchania
muzyki Betii Strauss oraz pedagogiki zabawy.
Wiek: od 3 do 5 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Maria Starosta, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-14.00 – Letnia kuchnia – Zdrowe słodycze – DROŻDŻÓWKI – Makowe gwiazdy
W programie: Wyrobisz własne ciasto na swoja drożdżówkę, zrobimy masę makową,
stworzymy warstwowe drożdżówki w kształcie gwiazdy.
Wiek: od 5 do 8 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-14.30 – Warsztaty teatralne – PRZYGODY SZALONYCH SKARPETEK
– Wycinanie | Szycie | Klejenie lalek – dzień 2, cz. 3
Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Karolina Martin.
Miejsce: ośrodek kultury.
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12.30-13.30 – Wrzuć coś na siebie – CZAPKA pełna pomysłów
Warsztaty projektowania nadruków na czapki z daszkiem o indywidualnym charakterze.
Wspólnie stworzymy ciekawe wzory przyciągające uwagę a jednocześnie mówiące co nie co
o charakterach ich właścicieli.
Wiek: od 8 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
Miejsce: ośrodek kultury.
17 lipca – środa
9.00-13.00 – ANIMAPHONE – Jak zrobić film animowany SMARTFONEM
Celem zajęć jest pokazanie, że telefon komórkowy oprócz funkcji gier, oglądania youtube
oraz komunikowania, ma także niesamowite możliwości tworzenia. Co więcej, ten mini
komputer może przyczynić się do powstania prawdziwego dzieła wyświetlonego na dużym
ekranie. Podczas warsztatów stworzysz swój film animowany tylko za pomocą telefonu. Do
jego powstania nie będzie potrzebna żadna skomplikowana technika komputerowa. Chcemy
pokazać, że bez budżetu również można spełniać marzenia o byciu animatorem.
Zabierz smartfona.
Wiek: od 9 do 12 lat. | Koszt: 20 zł.
Prowadzący: Aleksandra Urbanowicz-Nieradko, KinoSzkoła.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-10.45 – SENSORKI-JUNIORKI – Zajęcia sensoryczne
Warsztaty z sensoplastyką. Doświadczając różnych mas będziemy rozwijać wyobraźnię
poprzez tworzenie wiejskiej zagrody z dostępnych materiałów, mas, przedmiotów.
Zabierz strój na zmianę i ręcznik.
Wiek: od 4 do 6 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-11.00 – Warsztaty teatralne – PRZYGODY SZALONYCH SKARPETEK
– Zabawa stworzonymi lalkami – dzień 3, cz. 4
W programie: Zadania teatralne, krótkie etiudy, podstawy animacji lalkami.
Wiek: od 6 do 9 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Karolina Martin.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.15-12.15 – Zabawy muzyczno-ruchowe – KRAINA RADOŚCI
Zabawy ruchowe, tańce, pląsy oraz teatr żywego aktora, czyli ćwiczenia twórcze
z elementami pantomimy.
Wiek: od 3 do 5 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Maria Starosta, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.30-12.30 – Warsztaty teatralne – PRZYGODY SZALONYCH SKARPETEK
– Zabawa stworzonymi lalkami – dzień 3, cz. 4
W programie: Zadania teatralne, krótkie etiudy, podstawy animacji lalkami.
Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Karolina Martin.
Miejsce: ośrodek kultury.
15

12.45-14.15 – Wrzuć coś na siebie – ECO TORBA
Warsztaty z projektowania wzoru na torby ekologiczne. Korzystając z różnych technik
plastycznych zaprojektujesz i naniesiesz na torbę wzór zachęcający innych do dbania
o środowisko naturalne.
Wiek: od 8 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
Miejsce: ośrodek kultury.
17.00-17.50 – Spektakl teatralny – MÓJ PRZYJACIEL, PIES
W głębi lasu Troskliwy Tata Niedźwiedź przygotowuje swemu synkowi jajecznicę. Brak
zgodnej z przepisem liczby jaj wywołuje całą lawinę zdarzeń. Mały Miś w drodze po
brakujące jajko spotyka bezdomnego Psa. Tata stanowczo odmawia przyjęcia go pod swój
dach. Jajecznica spada na ziemię. Nawet ocalałe jajko płata figla i nie staje się dla misiów
kolacją. Wreszcie pojawia się podstępny Lis, wprowadzając wielkie zamieszanie. Wszystko
jednak kończy się szczęśliwie! Przyjaźń zwycięża! To będzie pełne humoru przedstawienie.
Wiek: od 3 do 10 lat. | Koszt: 9 zł.
Występują: Mariola i Marcin Ryl-Krystianowscy, teatr TeatRyle.
Miejsce: kino Halszka.
18 lipca – czwartek
9.00 – Wyprawa w nieznane – SKÓRZEWO – Park Rozrywki RODZINKA
W programie: 2-godzinna zabawa w małpim gaju, warsztaty edukacyjno-plastyczne
„Poznańskie koziołki” podczas których przypomnimy legendę o koziołkach, rozwiążemy
quizy i zagadki. Dla dopełnienia wykonamy grupowo legendarne koziołki.
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. 13.00/13.30.
Wiek: od 5 lat. Możliwość wyjazdu z opiekunem. | Koszt: 39 zł.
22 lipca – poniedziałek
9.45-10.45 – Kreatywne MALARSTWO ABSTRAKCYJNE – Bogactwo struktury
Wiek: od 7 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-10.30 – PLĄSY A NIE DĄSY – Zabawy ruchowe przy muzyce klasycznej
Wszystko co dzieci lubią najbardziej: zabawa i ruch, mądrze ukierunkowane na rozwój
percepcji i zdolności muzycznych, poczucie estetyki, zdrowie i zaprzyjaźnianie ze sztuką.
Wiek: od 3 do 7 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.45-11.45 – ZACZAROWANE PIANINO
– Bajkowe warsztaty muzyczne z elementami gry na pianinie
Chciałbyś spróbować jak gra się na pianinie? Może pragniesz iść do szkoły muzycznej, albo
już się do niej dostałeś lub porostu ciekawi Cię co jest w środku pianina? Najbardziej na
świecie kochasz się bawić? To warsztaty dla Ciebie!
Wiek: od 4 do 8 lat. | Koszt: bezpłatnie. | Prowadząca: Sylwia Karczewska | Miejsce: ośrodek
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11.00-14.00 – WARSZTATY WOKALNE
– Najpiękniejsze utwory z filmów DISNEY’A – cykl 5 dni
Wiek: dzieci i młodzież od 8 lat. | Koszt: 40 zł za cykl.
Prowadzące: Magdalena Janicka – uczestniczka The Voice of Poland, Monika Kijek.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-12.30 – SCRAPBOOKING - MIXEDMEDIA – BLEJTRAM z kompozycją
Wiek: od 10 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.00-13.30 – Warsztaty z TEATREM KAMISHIBAI
Wiek: od 5 do 10 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Magdalena Paluszak, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-13.30 – Warsztaty STEAM – Zajęcia konstruktorskie – MECHANIKA – POJAZD
Doświadczenia z dziedziny nauki, techniki, inżynierii, sztuki i mechaniki. Stworzymy
pojazdy napędzane siłą wiatru. Na wynos.
Wiek: od 6 do 12 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Daria Kwiatkowska.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.45-14.15 – Warsztaty szalonego kapelusznika – Niepowtarzalny kapelusz
– SOMBRERO
Poruszymy wyobraźnię ,wyczucie formy i koloru. Poćwiczymy pracę w grupach.
Wiek: od 9 lat. | Koszt: bezpłatne.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
Miejsce: ośrodek kultury.
13.45-14.45 – Warsztaty STEAM – Jak to działa?
– Eksperymenty WODA-POWIETRZE
Doświadczenia z dziedziny nauki, techniki, inżynierii, sztuki i mechaniki. Będziemy
doświadczać, eksperymentować i tworzyć
Wiek: od 5 do 12 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Daria Kwiatkowska.
Miejsce: ośrodek kultury.
23 lipca – wtorek
9.30-10.00 – PLĄSY A NIE DĄSY – Zabawy ruchowe przy muzyce klasycznej
Wszystko co dzieci lubią najbardziej: zabawa i ruch, mądrze ukierunkowane na rozwój
percepcji i zdolności muzycznych, na poczucie estetyki, zdrowie i zaprzyjaźnianie ze sztuką.
Wiek: od 3 do 7 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
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10.15-11.15 – W każdym kącie bajka siądzie… – Tam, gdzie rośnie herbata
– OPOWIEŚCI KRZEWU HERBACIANEGO
Stare opowiastki, baśnie, bajki i historie zebrane z różnych stron Świata i kultur. Prawdziwe
i zmyślone, ale zawarta w nich mądrość i przesłanie od wieków jest niezmiennie aktualne.
Opowieściom czasem towarzyszy muzyka na żywo grana na starych instrumentach i śpiew.
Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-14.00 – WARSZTATY WOKALNE
– Najpiękniejsze utwory z filmów DISNEY’A – dzień 2.
Wiek: dzieci i młodzież od 8 lat. | Koszt: 40 zł za cykl.
Prowadzące: Magdalena Janicka, Monika Kijek.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-11.45 – KREATYWNE MALARSTWO ABSTRAKCYJNE – Bogactwo struktury
Wiek: od 7 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-12.30 – Warsztaty szalonego kapelusznika – Niepowtarzalny kapelusz
– KAPELUSZ KSIĘŻNICZKI
Wiek: od 9 lat. | Koszt: bezpłatne.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.30-13.00 – W każdym kącie bajka siądzie… – Wokół herbaty (uzupełnienie opowieści)
Czy herbata to zawsze herbata? Herbaty świata - co i jak się pije na pustyni a co w wielkim
mieście? Jak zrobić własną „herbatę”? Bawimy się, degustujemy i tworzymy własne smaki.
Wiek: od 6 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.30-12.30 – ZACZAROWANE PIANINO
– Bajkowe warsztaty muzyczne z elementami gry na pianinie
Chciałbyś spróbować jak gra się na pianinie? Może pragniesz iść do szkoły muzycznej, albo
już się do niej dostałeś lub porostu ciekawi Cię co jest w środku pianina? Najbardziej na
świecie kochasz się bawić? To warsztaty dla Ciebie!
Wiek: od 4 do 8 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
24 lipca – środa
9.30-11.00 – Warsztaty szalonego kapelusznika – Niepowtarzalny kapelusz
– KAPELUSZ CZAROWNICY
Wiek: od 9 lat. | Koszt: bezpłatne.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
Miejsce: ośrodek kultury.
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10.00-11.00 – MALI MOZARCI – Muzyczne misje z przygodami
z hitami muzyki klasycznej
Niczym bohaterowie bajki, będziemy podróżować do innego zakątka świata, pokonywać
przeszkody i rozwiązywać muzyczne zagadki, aby pomóc... No właśnie komu?
Niespodzianka. Mądra edukacja przez zabawę. Krótką prezentacja dla opiekunów na koniec.
Wiek: od 4 do 9 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-14.00 – WARSZTATY WOKALNE
– Najpiękniejsze utwory z filmów DISNEY’A – dzień 3.
Wiek: dzieci i młodzież od 8 lat. | Koszt: 40 zł za cykl.
Prowadzące: Magdalena Janicka, Monika Kijek.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.15-12.15 – Pamiątki z Szamotuł – Halszka – PŁASKORZEŹBA
Wiek: od 7 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.15-12.15 – ZACZAROWANE PIANINO
– Bajkowe warsztaty muzyczne z elementami gry na pianinie
Chciałbyś spróbować jak gra się na pianinie? Może pragniesz iść do szkoły muzycznej,
albo już się do niej dostałeś lub porostu ciekawi Cię co jest w środku pianina? Najbardziej
na świecie kochasz się bawić? To warsztaty dla Ciebie!
Wiek: od 4 do 8 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Sylwia Karczewska, Czarodziejka Muzyka.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-13.15 – KREATYWNE MALARSTWO ABSTRAKCYJNE – Bogactwo struktury
Wiek: od 5 do 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
25 lipca – czwartek
7.45 – Wyprawa w nieznane – KŁODAWA – Kopalnia soli
– Podziemna trasa turystyczna
W programie: 2,5-godzinne zwiedzanie wyrobisk kopalni soli – największego producenta soli
kamiennej w Polsce. To także niezwykła atrakcja geologiczna. Przemierzymy najgłębiej
położoną trasę turystyczną na świecie (600 m. pod powierzchnią ziemi). Do kopalni
wjedziemy górniczą windą. Odwiedzimy solną kaplicę św. Kingi i górnicze eksponaty.
Obserwować będziemy pracującą kopalnię z pełnym zapleczem maszynowym, wagonikami
podziemnymi, kolejkami i infrastrukturą górniczą. Wszystko to okraszone będzie barwnymi
opowieściami górnika-przewodnika. Koniecznie ubierz pełne, wygodne buty.
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. 7.30. Przyjazd ok. godz. 16.00/16.30.
Wiek: od 7 lat. | Koszt: 69 zł.
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11.00-14.00 – WARSZTATY WOKALNE
– Najpiękniejsze utwory z filmów DISNEY’A – dzień 4.
Wiek: dzieci i młodzież od 8 lat. | Koszt: 40 zł za cykl.
Prowadzące: Magdalena Janicka, Monika Kijek.
Miejsce: ośrodek kultury.
26 lipca – piątek
18.00-19.00 – WARSZTATY WOKALNE – KONCERT
– Najpiękniejsze utwory z filmów DISNEY’A
Wiek: dzieci i młodzież od 8 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadzące: Magdalena Janicka, Monika Kijek.
Miejsce: ośrodek kultury/teren zielony za ośrodkiem.
19.00-20.15 – Swingująca Wielkopolska
– MAŁA AKADEMIA JAZZU w lekkiej formie i z przymrużeniem oka
W krótkiej i nieskrępowanej formie przekażemy Ci w pigułce wiedzę o tradycyjnym jazzie.
Poznasz najbardziej znanych artystów i kompozytorów muzyki jazzowej. Muzycy
zademonstrują najbardziej rozpoznawalne standardy gatunku, charakterystyczne instrumenty
tj.: bandżo czy tarka, zgłębiają tajniki improwizacji oraz śpiewu tzw. skatem. W ramach
koncertu przeprowadzimy mini konkurs wiedzy o jazzie z atrakcyjnymi nagrodami
ufundowanymi przez firmy Storck i Hama.
Wiek: dzieci, młodzież i dorośli. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadzący: Jakub Marszałek, trębacz w Dixie Company, pedagog, nauczyciel muzyki,
Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego Dixie Club przy wsparciu Samorządu
Województwa Wielkopolskiego.
Miejsce: ośrodek kultury/teren zielony za ośrodkiem.
29 lipca – poniedziałek
9.00-10.00 – WARSZTATY TKACKIE – cykl 3 dni
Etap 1. Zbijanie ramy i zakładanie osnowy.
Wiek: od 8 lat. | Koszt: 15 zł za cykl.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-11.15 – Warsztaty teatralne – OŻYWIANIE PRZEDMIOTÓW
Zajęcia rozbudzą wyobraźnię i pozwolą spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z zupełnie
nowej perspektywy. W rękach animatora każdy obiekt może stać się teatralną lalką. Szmatka,
poduszka, pluszak, smuga światła. Tak jak w dziecięcej zabawie, przy odrobinie wyobraźni
wszystko może ożyć i opowiedzieć nam swoją historię.
Prosimy zabrać z sobą 1-3 dowolne przedmioty, w które wspólnie spróbujemy tchnąć życie!
Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowaczący: Marcin Ryl-Krystianowski, aktor Teatru Animacji w Poznaniu.
Miejsce: ośrodek kultury.
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10.00-12.00 – ROBOSUMMER – Warsztaty ROBOTYKI dla dzieci
na zestawach edukacyjnych LEGO WeDo
Pełna pasji i radości podróż do świata nowoczesnych technologii. Poznasz podstawy robotyki
i programowania doskonale się przy tym bawiąc. Rozwiniesz kreatywność i nauczysz się
logicznego myślenia.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 6 do 8 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-11.15 – Letnia kuchnia – Smaki Azji w polskim wydaniu – SAJGONKI | SUSHI
Wiek: od 9 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Hubert Pściuk, Garnek Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-11.45 – Roztańczone wakacje – Taniec klasyczny – BALET
Wiek: od 4 lat do 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Alicja Curujew.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.30-12.45 – Letnia kuchnia – Smaki Azji w polskim wydaniu – SAJGONKI | SUSHI
Wiek: od 5 do 8 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Hubert Pściuk, Garnek Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.00-12.45 – Roztańczone wakacje – Taniec klasyczny – BALET
Wiek: od 7 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Alicja Curujew.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-14.30 – ROBOSUMMER – Zajęcia z programowania w świecie MINECRAFT
Zapraszamy na wyjątkowy kurs programowania. Świat, który daje praktycznie
nieograniczone możliwości kreacji i realizacji własnych scenariuszy, to najlepsze miejsce na
efektywną naukę i dobrą zabawę.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 9 do 11 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
13.00-14.00 – Pamiątki z Szamotuł – WIEŻA CIŚNIEŃ – Miniatura
Wiek: od 7 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
30 lipca – wtorek
9.00-10.00 – WARSZTATY TKACKIE – dzień 2.
Etap 2. Frędzle. Łączenie różnych rodzajów splotów.
Wiek: od 8 lat. | Koszt: 15 zł za cykl.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
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10.00-12.00 – ROBOSUMMER – Warsztaty ROBOTYKI dla dzieci
na zestawach edukacyjnych LEGO WeDo
Pełna pasji i radości podróż do świata nowoczesnych technologii. Poznasz podstawy robotyki
i programowania doskonale się przy tym bawiąc. Rozwiniesz kreatywność i nauczysz się
logicznego myślenia.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 6 do 8 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
10.30-11.45 – Letnia kuchnia – Dobra BABECZKA
Wiek: od 9 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Hubert Pściuk, Garnek Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-11.45 – Roztańczone wakacje – Taniec klasyczny – BALET
Wiek: od 4 lat do 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Alicja Curujew.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.00-12.45 – Roztańczone wakacje – Taniec klasyczny – BALET
Wiek: od 7 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Alicja Curujew.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.00-13.15 – Letnia kuchnia – Dobra BABECZKA
Wiek: od 5 do 8 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Hubert Pściuk, Garnek Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-14.30 – ROBOSUMMER – Zajęcia z programowania w świecie MINECRAFT
Zapraszamy na wyjątkowy kurs programowania. Świat, który daje praktycznie
nieograniczone możliwości kreacji i realizacji własnych scenariuszy, to najlepsze miejsce na
efektywną naukę i dobrą zabawę.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 9 do 11 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
13.30-14.30 – Kreatywne MALARSTWO ABSTRAKCYJNE
– Na skrzyżowaniu krzywych
Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
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31 lipca – środa
9.00-10.00 – WARSZTATY TKACKIE – dzień 3.
Etap 3. Ostatnie sploty i zdejmowanie z ramy na patyk.
Wiek: od 8 lat. | Koszt: 15 zł za cykl.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-12.00 – ROBOSUMMER – Warsztaty ROBOTYKI dla dzieci
na zestawach edukacyjnych LEGO WeDo
Pełna pasji i radości podróż do świata nowoczesnych technologii. Poznasz podstawy robotyki
i programowania doskonale się przy tym bawiąc. Rozwiniesz kreatywność i nauczysz się
logicznego myślenia.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 6 do 8 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
10.30-11.45 – Letnia kuchnia – Extra BURGER
Wegański burger na czerwonym pieczywie.
Wiek: od 9 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Hubert Pściuk, Garnek Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-11.45 – Roztańczone wakacje – Taniec klasyczny – BALET
Wiek: od 4 lat do 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Alicja Curujew.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.00-12.45 – Roztańczone wakacje – Taniec klasyczny – BALET
Wiek: od 7 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Alicja Curujew.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.00-13.15 – Letnia kuchnia – Extra BURGER
Wegański burger na czerwonym pieczywie.
Wiek: od 5 do 8 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Hubert Pściuk, Garnek Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-14.30 – ROBOSUMMER – Zajęcia z programowania w świecie MINECRAFT
Zapraszamy na wyjątkowy kurs programowania. Świat, który daje praktycznie
nieograniczone możliwości kreacji i realizacji własnych scenariuszy, to najlepsze miejsce na
efektywną naukę i dobrą zabawę.
Wielkość grupy by zajęcia się odbyły: min. 6 osób.
Wiek: od 9 do 11 lat. | Koszt: 40 zł.
Prowadzący: Wojciech Dopierała, robokid.edu.pl
Miejsce: ośrodek kultury.
13.30-14.30 – Kreatywne MALARSTWO ABSTRAKCYJNE – Przypadkowe plamy
Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka. | Miejsce: ośrodek kultury.
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5 sierpnia – poniedziałek
8.45-10.15 – WARSZTATY REUSE – Ponowne użycie – Stare ZESZYTY
– Przerabiamy na ART JOURNALE
Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
9.45-10.45 – Warsztaty dla cierpliwych – Origami – KRÓLICZEK
To licząca prawie 1000 lat japońska sztuka składania papieru. Będziemy odpowiednio
składając papier formować figury zwierząt, kwiatów oraz wiele ciekawe formy przedmiotów.
Wiek: od 7 lat. | Koszt: bezpłatne.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-11.00 – Wielkie POSZUKIWANIA PIRACKIEGO SKARBU
– Zabawy multisensoryczne, stymulujące, rozwijające wyobraźnię
Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem metody Betii Strauss oraz pedagogiki zabawy
KLANZA. Morska przygoda w Karaibskich rytmach.
Wiek: od 5 do 7 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Maria Starosta, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.45-12.15 – WARSZTATY REUSE – Ponowne użycie – Stare naczynia
– Zmieniamy w mini ogrody
Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-12.00 – Ozdobne LITERY
Przy użyciu tektury i włóczki wykonamy kolorowe litery. Będą doskonałą ozdobą pokoju
lub idealnym prezentem dla mamy, babci czy koleżanki.
Wiek: od 7 do 13 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Pani Kredka, Agnieszka Placha.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.15-12.00 – Dekorowanie pierników – Szamotulskie ubieranki
Każde dziecko otrzyma po 4 pierniczki w kształcie: koszuli, spódnicy, płaszcza i spodni
z butami. Zaznaczymy zarys stroju szamotulskiego, odpowiednio nazwiemy wszystkie
elementy i wypełnimy kolorem.
Wiek: od 6 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Marcin Machaj, Słodki Dom.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.15-13.15 – Obrazek w stylu STRING ART
Za pomocą włóczki czy bawełnianego sznurka wyczarujemy piękne obrazki.
Wiek: od 7 do 11 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Pani Kredka, Agnieszka Placha.
Miejsce: ośrodek kultury.
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6 sierpnia – wtorek
9.00-10.00 – Warsztaty dla cierpliwych – Origami – PAW
Wiek: od 7 lat. | Koszt: bezpłatne.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-11.30 – BRANSOLETKI przyjaźni
Stworzymy wakacyjne bransoletki z muliny.
Wiek: od 10 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Pani Kredka, Agnieszka Placha, autorka publikacji i bloga www.panikredka.pl.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-11.00 – W każdym kącie bajka siądzie… – Baśnie, mity i legendy Anglii, Walii
i Szkocji – CZARODZIEJSKA CHORĄGIEW Z DUNVEGAN
Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-12.30 – W każdym kącie bajka siądzie… – Czarodziejski ŚWIAT ELFÓW
– Animacje i zabawy plastyczne (uzupełnienie opowieści)
Wiek: od 6 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.30-12.30 – SQUISHY – Zabawka antrystresowa
Wykonamy gniotki, nadamy im odpowiednią formę i kolor. Ograniczy nas tylko wyobraźnia.
Wiek: od 7 do 11 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Pani Kredka, Agnieszka Placha.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.45-14.15 – Rusz głową! PRZESUŃ PIONEK! – Gry i zabawy logiczno-matematyczne.
W programie: Gry tradycyjne i współczesne. Gry zręcznościowe. Zabawy logicznomatematyczne. Wszystkie dobrane tak, by można było w nie zagrać wykorzystując
ogólnodostępne materiały i przedmioty znajdujące się pod ręką.
Otrzymasz instrukcję, zasady gry i wykonasz 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.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Mankalowisko.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.45-14.15 – WARSZTATY REUSE – Ponowne użycie – STARE JEANSY
– Naprawiamy, ozdabiamy lub przerabiamy
Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
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7 sierpnia – środa
9.00-10.30 – WARSZTATY REUSE – Ponowne użycie – Stare T-SHIRTY
– Przerabiamy na TORBY
Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
9.30-10.15 – Kuchnia molekularna – Zdrowe ŻELKI
Poznamy możliwości połączenia chemii i kuchni.
Wiek: od 4 do 8 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.30-11.15 – Kuchnia molekularna – Zdrowe ŻELKI
Poznamy możliwości połączenia chemii i kuchni.
Wiek: od 9 do 13 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.30-12.30 – Warsztaty dla cierpliwych – Origami – BIEDRONKA
Wiek: od 7 lat. | Koszt: bezpłatne.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-14.00 – Spotkanie ze znanym YOUTUBEREM – Doświadczenia fizyczne
– WIELKI POKAZ EKSPERYMENTÓW
Nauka poprzez zabawę. Pokaz eksperymentów np. znikający kieliszek, niepękające bańki
mydlane, wrzenie zimnej wody, ognioodporny balon, elektrostatyczność, eksperymenty
z magnesami neodymowymi. Dowiesz się które z eksperymentów możesz wykonać w domu.
Poznasz rozrywkowe, ale i rozwijające wiedzę i wyobraźnię media (YouTube, Facebook).
Wiek: od 5 do 12 lat. | Koszt: 15 zł.
Prowadzący: Krzysztof Poznański, twórca kanału popularnonaukowego NaukowoTV
na YouTube ze 125 tys. subskrypcji, ponad 18 mln. wyświetleń i setkami tys. pozytywnych
komentarzy!
Miejsce: ośrodek kultury.
15.00-17.00 – Spotkanie ze znanym YOUTUBEREM – Wykład naukowy
– Od zera do YOUTUBERA
Praktyczne porady jak zacząć nagrywać filmy i zarabiać na swojej pasji. Dowiesz się
m. in. dlaczego warto być twórcą YouTube, na co zwrócić uwagę nagrywając filmy oraz jakie
są metody monetyzacji.
– Wykład naukowy – INTERNET jako narzędzie zdobywania wiedzy
Poznasz pozytywne aspekty korzystania z Internetu. Dlaczego warto, gdzie szukać wiedzy
oraz jak nie zostać wprowadzonym w błąd.
Wiek: młodzież, dorośli od 10 lat. | Koszt: 15 zł.
Prowadzący: Krzysztof Poznański, twórca kanału popularnonaukowego NaukowoTV na
YouTube ze 125 tys. subskrypcji, ponad 18 mln. wyświetleń i setkami tys. pozytywnych
komentarzy!
Miejsce: ośrodek kultury.
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8 sierpnia – czwartek
9.00-9.50 – Dekorowanie pierników – Magiczne JEDNOROŻCE
Przerysujemy kalki jednorożca, przeniesiemy grafikę na pierniczka, polukrujemy kontury
i przygotujemy paletki kolorów.
Wiek: od 7 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Marcin Machaj, Słodki Dom.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-11.15 – LEGENDA O KRÓLU KRUKÓW – Zabawy ruchowe
– KRUKI – Warsztaty plastyczne
Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadzący: Katarzyna Siek.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-10.45 – Dekorowanie pierników – Wakacyjny obrazek – FLAMING | ANANAS
Stworzymy wakacyjny obrazek na pierniku. Przygotujemy tło z liści monstera, szablon
flaminga lub ananasa, przeniesiemy wzór na pierniczka i wypełnimy lukrem.
Wiek: od 10 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Marcin Machaj, Słodki Dom.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-11.30 – Rusz głową! Przesuń pionek! – Gry i zabawy logiczno-matematyczne.
W programie: Gry tradycyjne i współczesne. Gry zręcznościowe. Zabawy logicznomatematyczne. Wszystkie dobrane tak, by można było w nie zagrać wykorzystując
ogólnodostępne materiały i przedmioty znajdujące się pod ręką.
Otrzymasz instrukcję, zasady gry i wykonasz 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.
widziana umiejętność liczenia do 10!
Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Mankalowisko.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.50-11.50 – Pamiątki z Szamotuł – POCZTÓWKI 3D
Wiek: od 7 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.50-12.45 – W każdym kącie bajka siądzie… – ZA DZIEWIĄTĄ FALĄ
– Opowieści mórz i oceanów
Wiek: od 6 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
Miejsce: ośrodek kultury.
13.00-14.30 – W każdym kącie bajka siądzie… – Czy ryby potrafią latać?
– Animacje i zabawy plastyczne (uzupełnienie opowieści)
Wiek: od 6 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Xenia Starzyńska, Sagan Sag.
Miejsce: ośrodek kultury.
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12 sierpnia – poniedziałek
9.45-10.45 – Indiańskim tropem – PRZYGODA NA DZIKIM ZACHODZIE
– Zabawy multisensoryczne, stymulujące, rozwijające wyobraźnię
Wir zabaw m. in.: taneczne country, ujeżdżanie koni, wyścigi kowbojów, spotkanie
z Indianami… Zabawy ogólnorozwojowe, stymulujące nie tylko wyobraźnię dziecka
ale również wszystkie zmysły i umiejętności.
Wiek: od 5 do 7 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadząca: Maria Starosta, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.45-12.15 – Letnia kuchnia – KOPYTKA serowe
– KOSZYCZKI OWSIANE z kremem
W programie: Rozgniatanie banana z płatkami owsianymi i tworzenie koszyczków.
W trakcie pieczenia przygotowanie kluseczek w dowolnych kształtach, gotowanie
i degustacja. Upieczone koszyczki wypełnimy kremem jaglano-czekoladowym.
Wiek: od 5 do 8 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.50-14.42 – Plener w Baborówku – Malarstwo
Poznasz zasady kompozycji i odkryjesz siłę oddziaływania koloru (choć nie tylko).
Wiek: od 10 do 18 lat. | Koszt: bezpłatne.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
Miejsce: zbiórka w ośrodku kultury 10.50, wyjazd 11.06 PKP, powrót 14.42
bilety PKP we własnym zakresie.
11.30-12.30 – STORY CUBES
Wykonamy kultową grę STORY CUBES składającą się z 6 kostek (36 obrazków).
Tematykę gry wybierzesz według własnego gustu i zainteresowań.
Wiek: od 7 do 11 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Pani Kredka, Agnieszka Placha.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.45-14.15 – Letnia kuchnia – KOPYTKA serowe
– KOSZYCZKI OWSIANE z kremem
W programie: Rozgniatanie banana z płatkami owsianymi i tworzenie koszyczków.
W trakcie pieczenia przygotowanie kluseczek w dowolnych kształtach, gotowanie
i degustacja. Upieczone koszyczki wypełnimy kremem jaglano-czekoladowym.
Wiek: od 9 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.45-13.45 – Warsztat ogrodniczy – ROŚLINY NIE DO ZDARCIA
Na tapetę weźmiemy sukulenty! Odpowiemy sobie na pytania: Skąd pochodzą? Czym się
żywią? Czy wszystkie rosną w glebie? Zasadzisz swoją roślinkę do ozdobionej doniczki.
Wiek: od 7 do 11 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Pani Kredka, Agnieszka Placha.
Miejsce: ośrodek kultury.
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13 sierpnia – wtorek
9.45-10.45 – AFRYKA DZIKA przez nas zdobyta!
– Zabawy multisensoryczne, stymulujące, rozwijające wyobraźnię
Integracyjne zabawy oraz improwizacje ruchowe przy muzyce z Czarnego Lądu.
Wiek: od 5 do 7 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadząca: Maria Starosta, Akademia Twórczego Rozwoju.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.50-14.42 – PLENER w Baborówku – Malarstwo
Poznasz zasady kompozycji i odkryjesz siłę oddziaływania koloru (choć nie tylko).
Wiek: od 10 do 18 lat. | Koszt: bezpłatne.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
Miejsce: zbiórka w ośrodku kultury 10.50, wyjazd 11.06 PKP, powrót 14.42
bilety PKP we własnym zakresie.
11.00-12.00 – BALONOWE ABECADŁO – Warsztaty skręcania balonów
Proste, efektowne figury balonowe.
Wiek: od 10 lat. | Koszt: 5 zł.
Prowadzący: Kinia Łukaszewska, tancerka orientalna, kuglarka z Fundacji Pro-Spin.
Miejsce: ośrodek kultury.
11.00-12.00 – Warsztaty plastyczne – 3D
Warsztaty przy użyciu długopisów 3D idealne dla rozwoju manualnego, wyobraźni
przestrzennej i umiejętności plastycznych. Praca z przygotowanymi szablonami i płytkami
szklanymi, na których będziesz mógł stworzyć miniaturowe plastikowe rzeźby.
W zastosowaniu: plastik typu PLA, nietoksyczny, biodegradowalny, bez przykrych oparów,
topi się w dość niskich temperaturach. Gorące dysze zabezpieczone są okładkami z silikonu.
Wiek: od 6 lat do 8 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Łukasz Pieczykolan, Fundacja Pro-Spin.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.15-13.00 – POKAZ projektowania i drukowania 3D – Spotkanie naukowe
– Dla pasjonatów technologii
Pokaz projektowania 3d i druku na drukarce Prusa i3 ver2. z wykorzystaniem
oprogramowania Tinkercad | Create 3D (licencja Open Source). Zobaczysz jak wygląda
drukarka i jakie ma możliwości.
Wiek: dla każdego, od 9 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadzący: Łukasz Pieczykolan, Fundacja Pro-Spin.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.15-13.15 – Warsztaty z HULA-HOOP – Gry i zabawy
– Wszechstronne narzędzie do spędzania wolnego czasu
Nauka kręcenia oraz sposoby na wykorzystanie w codziennym życiu. Warsztaty nie są
skierowane wyłącznie do dziewczynek! Opanujemy ruch w jego najprostszej postaci, czyli
nauczymy się jak wydobywać z niego radość. Hula to tylko rekwizyt, który ułatwia zabawę.
Wiek: od 10 lat. | Koszt: bezpłatnie.
Prowadzący: Kinia Łukaszewska, tancerka orientalna, kuglarka z Fundacji Pro-Spin.
Miejsce: ośrodek kultury lub/i teren za ośrodkiem.
13.15-14.15 – Warsztaty plastyczne – 3D
Wiek: od 9 lat do 11 lat. | Koszt: 9 zł. Prowadzący: Łukasz Pieczykolan | Miejsce: ośrodek.
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14 sierpnia – środa
9.00-9.45 – Supłowa MYDLARNIA
Stworzymy mydełka o różnych zapachach, kolorach i kształtach jako dodatek do kąpieli,
a także osobisty upominek dla najbliższych.
Wiek: od 4 do 8 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.00-11.30 – Letnia kuchnia – Od ziarenka do PIZZERKI
W programie: Zagadki kulinarne, mielenie ziarna zbóż na mąkę, przygotowanie ciasta,
masło w maselnicy, sos, tarcie i krojenie składników i osobista pizza.
Wiek: od 5 do 8 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.15-11.00 – Supłowa MYDLARNIA
Stworzymy mydełka o różnych zapachach, kolorach i kształtach jako dodatek do kąpieli,
a także osobisty upominek dla najbliższych.
Wiek: od 9 do 13 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.
Miejsce: ośrodek kultury.
10.50-14.42 – PLENER w Baborówku – Malarstwo
Poznasz zasady kompozycji i odkryjesz siłę oddziaływania koloru (choć nie tylko).
Wiek: od 10 do 18 lat. | Koszt: bezpłatne.
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
Miejsce: zbiórka w ośrodku kultury 10.50, wyjazd 11.06 PKP, powrót 14.42
bilety PKP we własnym zakresie.
11.30-12.15 – GLUTY i SLIME
Pomieszamy, pognieciemy i porozciągamy własnoręcznie wykonane slime.
Wiek: od 9 do 13 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.00-13.30 – Letnia kuchnia – Od ziarenka do PIZZERKI
W programie: Zagadki kulinarne, mielenie ziarna zbóż na mąkę, przygotowanie ciasta,
masło w maselnicy, sos, tarcie i krojenie składników i osobista pizza.
Wiek: od 9 lat. | Koszt: 10 zł.
Prowadząca: Beata Bukowiecka, Pociąg do Zdrowia.
Miejsce: ośrodek kultury.
12.30-13.15 – GLUTY i SLIME
Pomieszamy, pognieciemy i porozciągamy własnoręcznie wykonane slime.
Wiek: od 4 do 8 lat. | Koszt: 9 zł.
Prowadzący: Edukatorzy z Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.
Miejsce: ośrodek kultury.

Zapraszamy także na sierpniowe seanse kinowe – repertuar na: www.kino.szok.info.pl
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19-30 sierpnia – poniedziałki, środy, piątki
godz. do wyboru: 9.00-10.30 | 11.00-12.30 | 13.00-14.30
– Klub Przedszkolaka – Akademia Twórczego Rozwoju
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki: 19-30 sierpnia.
Zgłoszenia pod nr tel.: 600 635 218. Płatność u prowadzącej.
Wiek: od 2 do 4 lat.
Koszt: szeroki opis zajęć i kosztów znajduje się w programie 1 lipca.
Miejsce: ośrodek kultury.
Prowadząca: Jolanta Siuda-Lendzion.
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