
 
KULTOWA KULTURA / WIEK, 6-9 LAT/ “Leonardo da Vinci i inni geniusze”  
Tydzień I  
 
 poniedziałek 27.01 
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  
10:30-11:30  wprowadzenie w tematykę   
11.30 – 13:30  Warsztat plastyczny Leonardo da Vinci “Mona Lisa”  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura  
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
wtorek 28.01                                               
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00  warsztat kreatywny “Portret, autoportret, selfie… czyli mała zabawa z wielką 
sztuką”    
12.00 - 13.30 warsztat plastyczny ”Dama z gronostajem”  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura  
15:00 – 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 „Geniusze sprzed i zza kurtyny” czyli odwiedzamy MICET - 
interaktywne muzeum Teatru Starego   
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura  
14:30 – 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 wprowadzenie Leonardo konstruktor- “Latające maszyny“  
12.00 - 13.30 warsztat kreatywny: “Leporello - tworzymy artystyczną książkę marzeń”  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura  
15:00 – 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  
12.00 - 13.30 warsztat plastyczny:” Zostań  Leonardo da Vinci “  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura  
15:00 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
  



 
 
KULTOWA KULTURA / WIEK, 6-9 LAT/ “Leonardo da Vinci i inni geniusze”  
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 i zabawy integracyjne  
10:30-11:30 wprowadzenie w tematykę  
11.30 – 13:00  Warsztat plastyczny Claude Monet  ”Lilie wodne cztery odsłony” 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura  
14:30 - 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 - 11:00 warsztat kreatywny: Geniusze, a może geniuszki? Poznajemy wybitne kobiece 
postaci oraz ich małe-wielkie dokonania  
12.00 - 13.30 warsztat plastyczny Claude Monet  ”Lilie wodne cztery odsłony” - poranek  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura  
15:00 – 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  “Odkryj fotografię, czyli jak zostać wynalazcą” - wycieczka do Muzeum 
Fotografii w Krakowie 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura  
14:30 – 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 - 11:00 warsztat kreatywny: Geniusze mody oraz wygody - skąd się wzięły spodnie i t-
shirty 
12.00 - 13.30 warsztat plastyczny Claude Monet  ”Lilie wodne cztery odsłony” - popołudnie 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura  
15:00 – 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 - 11:00 warsztat kreatywny: “Między nami wynalazcami”  
12.00 - 13.30 warsztat plastyczny Claude Monet  ”Lilie wodne cztery odsłony” wieczór  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 -16:00 język to też kultura  
15:00 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 


