
 

KULTOWA KULTURA: „LEONARDO DA VINCI I INNI GENIUSZE” (6-9 lat) 

TYDZIEŃ I 
poniedziałek 27.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry i zabawy 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 zasady udziału w warsztatach, wprowadzenie w tematykę i zabawy 
integracyjne  
11.30 – 13:00 warsztat plastyczny: „Uśmiech Giocondy – sekrety kolażu i wycinanki”  
13:00 - 14:00 obiad 
14:00 -15:30 język to też kultura – warsztaty z udziałem wolontariuszy z Francji i Hiszpanii 
15:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
wtorek 28.01                                               
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry i zabawy 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat kreatywny: “Portret, autoportret, selfie… czyli mała zabawa z 
wielką sztuką” 
11:00 – 13:00 warsztat plastyczny: „Z gronostajem czy łasiczką? Szkicujemy 
najsłynniejszą z Dam” 
13:00 - 14:00 obiad 
14:00 -15:30 język to też kultura – warsztaty z udziałem wolontariuszy z Francji i Hiszpanii 
15:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
środa 29.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry          
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00 - 13:00 wycieczka: „Geniusze sprzed i zza kurtyny, czyli odwiedzamy MICET - 
interaktywne muzeum Teatru Starego” 
13:00 - 14:00 obiad 
14:00 -15:30 język to też kultura – warsztaty z udziałem wolontariuszy z Francji i Hiszpanii  
15:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
czwartek 30.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat kreatywny: “Ale patent! Czyli między nami wynalazcami” 
11:00 – 13:00 warsztat plastyczny: „Geniusza marzenie o lataniu. Konstruujemy 
podniebne maszyny!” 
13:00 - 14:00 obiad 
14:00 -15:30 język to też kultura – warsztaty z udziałem wolontariuszy z Francji i Hiszpanii  
15:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
piątek 31.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat kreatywny: „Na czym polega teatralny geniusz? - spotkanie z 
wielkim i małym teatrem”  
11.00- 13.00 warsztat plastyczny: „I ty możesz zostać Leonardem!” 
13:00 – 14:00 - obiad 
14:00 -15:30 język to też kultura  - warsztaty z udziałem wolontariuszy z Francji i Hiszpanii 
15:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 



 
TYDZIEŃ II 
 
poniedziałek 03.02 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 10:30 zasady udziału w warsztatach, wprowadzenie w tematykę i zabawy 
integracyjne  
10:30 - 12:00 warsztaty filmu animowanego: „Stacja Animacja!” 
12.00 – 13:30 warsztat plastyczny: ”Lilie wodne w trzech odsłonach – świt”  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura - warsztaty z udziałem wolontariuszy z Francji i Hiszpanii  
16:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
wtorek 04.02                                               
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 12:00 warsztaty filmu animowanego: „Stacja Animacja!” 
12.00 - 13.30 - warsztat kreatywny: „Geniusze mody oraz wygody - skąd się wzięły 
spodnie i t-shirty?” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura - warsztaty z wolontariuszami z Francji i Hiszpanii  
16:00 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
środa 29.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry          
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00 - 13:00 wycieczka do: “Szkiełko i oko, czyli jak zostać wynalazcą. Odwiedzamy 
Muzeum Fotografii w Krakowie”  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura - warsztaty z wolontariuszami z Francji i Hiszpanii 
16:00 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
czwartek 06.02 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 12:00 warsztaty filmu animowanego: „Stacja Animacja!” 
12.00 - 13.30 warsztat plastyczny: „Lilie wodne w czterech odsłonach - południe“  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura -warsztaty z wolontariuszami z Francji i Hiszpanii  
16:00 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
piątek 07.02 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 12:00 warsztaty filmu animowanego: „Stacja Animacja!” 
12.00 - 13.30 warsztat plastyczny „Lilie wodne cztery odsłony – zmierzch” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura - warsztat z wolontariuszami z Francji i Hiszpanii  
16:00 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 


