
Tydzień I  
 poniedziałek 14.01 
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, wprowadzenie w 
tematykę: co to jest kultowa kultura 
10:30 - 11:30 tworzymy nasz lapbook 
11.30 - 13:30 warsztat plastyczny: Wyspiański - niezwykłe witraże kościoła Franciszkanów  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 15:30 język to też kultura, zabawy z wolontariuszem z Hiszpanii  
15:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
wtorek 15.01                                               
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 gra terenowa: Wyspiański w Przegorzałach  
12.00 - 13.30 warsztat plastyczny: Wyspiański - niezwykłe witraże kościoła Franciszkanów  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 15:30 język to też kultura, zabawy z wolontariuszem z Hiszpanii  
15:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
środa 16.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry          
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00 - 13:00  wycieczka – „Kot Leonarda. Zwierzęta w sztuce” Galeria Sztuki Polskiej XIX 
wieku w Sukiennicach  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 15:30 język to też kultura, zabawy z wolontariuszem z Hiszpanii  
15:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
czwartek 17.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 warsztat teatru obrazkowego: człowiek renesansu Leonardo da Vinci   
12:00 - 13.30 warsztat plastyczny. Leonardo da Vinci "Dama z gronostajem" 
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 - 15:30 język to też kultura, zabawy z wolontariuszem z Hiszpanii  
15:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
piątek 18.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat kreatywny: Gdzie jest ucho van Gogha?   
11:30 - 13:30 warsztat plastyczny Lapbook  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 15:30 język to też kultura, zabawy z wolontariuszem z Hiszpanii 
15:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 
  



 

 
Tydzień II  
poniedziałek 21.01 
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, wprowadzenie w 
tematykę: co to jest kultowa kultura 
10:30 - 11:30 tworzymy nasz lapbook  
11.30 - 13:30 warsztat żywej rzeźby: Magdalena Abakanowicz 3 odsłony  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura, zabawy z wolontariuszem z Hiszpanii 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
wtorek 22.01                                               
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat żywej rzeźby: Magdalena Abakanowicz 3 odsłony  
12.00 - 13.30 warsztat kreatywne. “El oro del azur” Joan Miró. Skoki po surrealizmie.  
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura, zabawy z wolontariuszem z Hiszpanii 
14:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
środa 23.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry          
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00 - 13:00  wycieczka do muzeum witrażu, warsztat Inspirując się mistrzami – Chagall   
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura, zabawy z wolontariuszem z Hiszpanii 
14:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
czwartek 24.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 warsztaty plastyczny: abstrakcjonizm w malarstwie “Małe dzieło sztuki” W. 
Kandinsky  
12:00 - 13.30 warsztat kreatywny: Pawilon sztuki abstrakcyjnej  
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 - 16:00 język to też kultura, zabawy z wolontariuszem z Hiszpanii 
14:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
piątek 25.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat plastyczny: abstrakcjonizm geometryczny Pieter Cornelis Mondriaan  
11:30 - 13:30 warsztat plastyczny: “Guernica” Pablo Picasso w roli głównej    
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 16:00 język to też kultura, zabawy z wolontariuszem z Hiszpanii 
14:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
  
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 
 


