
Kultowa kultura 2019 

Tydzień I: Sonia Delaunay, Robert Smithson, Tadeusz Kantor, sztuka starożytnego Egiptu, 

pop-art 

poniedziałek 24.06 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 10:30 zasady udziału w warsztatach i zabawy integracyjne, wprowadzenie w 
tematykę: „Co to jest kultowa kultura? – wstęp do twórczości Soni Delaunay” 
10:30 - 13:30 warsztat: „Sonia Delaunay – tworzymy malowidło w tęczowych barwach” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem, tworzenie lapbooka 
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
wtorek 25.06                                              
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat: „Sonia Delaunay Autoportret w tęczowych barwach” 
(malarstwo technika wodna, format A3) 
12.00 - 13.30 warsztat: „Spiralna grobla Smithsona - Land Art - sztuka ziemi w 
Przegorzałach” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
środa 26.06 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry          
09:00 - 9:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00 - 13:00  wycieczka do Cricoteki – warsztat „Maszynerie” (na podstawie spektakli 
Tadeusza Kantora) 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
czwartek 27.06 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat: „W cieniu piramid – Grób Tutanchamona” (gra terenowa) 
12.00 - 13.30 warsztat: „Egipskie hieroglify” (prace plastyczne) 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
piątek 28.06 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat: „Drzewo pocztowe” (praca przestrzenna) 
12:00 - 13:30 warsztat: „Marvel, Jeż Jerzy czy Koziołek Matołek – poznajemy i tworzymy 
komiks w duchu pop-artu” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 



Tydzień II: Malarstwo jaskiniowe, sztuka i kultura japońska, Jackson Pollock, Hokusai 
Katsushika 
 
poniedziałek 1.07 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 10:30 zasady udziału w warsztatach i zabawy integracyjne, wprowadzenie w 
tematykę: „Co to jest kultowa kultura?” 
10:30 - 13:30 warsztat: „Od malarstwa jaskiniowego do sztuki ulicznej – wprowadzenie” oraz 
tworzenie lapbooków 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
wtorek 2.07                                              
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat: „Malarstwo jaskiniowe) (technika sucha) 
12:00 -13:30 warsztat: „Naczynia jaskiniowców” (warsztaty projektowe) 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
środa 3.07 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry          
09:00 - 9:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00 - 13:00  wycieczka do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, warsztat : 
„Podróż do Japonii” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
czwartek 4.07 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat: „Malarstwo J. Pollocka” (wykonanie pracy techniką artysty) 
12.00 - 13.30 warsztat: „Przygoda z Buddą – kulturotwórcza moc legend” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
piątek 5.07 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat: Wielka fala Kanagawie (praca malarsko-graficzna techniką wodną) 
12.00 - 13.30 warsztat: „Jak zaprojektować mapę?” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
Tydzień III: Edgar Degas, pouring, Stanisław Wyspiański, fowizm, Andre Derain, Józef 
Mehoffer, Bruegelem 

 
poniedziałek 8.07 



08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 10:30 zasady udziału w warsztatach i zabawy integracyjne, wprowadzenie w 
tematykę: „Co to jest kultowa kultura?” 
10:30 - 13:30 warsztat: Edgar Degas Klasa tańca (interpretacja obrazu, malowanie kredą na 
boisku) 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem, tworzenie lapbooka 
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
wtorek 9.07                                              
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat: „Pouring, sztuka XXI w. malowanie przez wylewanie” (podobrazia + 
akryl) 
12.00 - 13.30 warsztat: „Przegorzalski zielnik Wyspiańskiego” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
 środa 10.07 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry          
09:00 - 9:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00 - 13:00 wycieczka do Muzeum Etnograficznego, warsztat: „Słowa do rzeczy” 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
 czwartek 11.07 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat: „Zostań małym artystą – rzeźba w plenerze”  
12.00 - 13.30 warsztat: „Poznajemy Przedziwny ogród Józefa Mehoffera” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 

piątek 12.07 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat: „Fowizm i Andre Derain – sztuka kolażu” 
12.00 - 13.30 warsztat: „Zabawy dziecięce z Brueglem” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura – zabawy z wolontariuszem  
16:00 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
Organizatorzy zastrzegają, że program może ulec zmianom. 
 


