
Oferta Centrum Kultury w Lublinie

KUCHNIA BŁOTNA – instalacja dla dzieci

Program:
Pamiętacie błotną zupę?
Albo sproszkowane kamyki, cegłówki czy kredę?
A utłuczone liście i trawę?
Wszystko posypane piaskową posypką,
i przesiane przez palce...
Kuchnia Błotna to instalacja, która pozwala dzieciom na wszystko.
Zgodnie z zasadą, że dzieci są albo czyste albo szczęśliwe...
Do dyspozycji: sita, zlewy, garnki, lejki, miski, bieżąca woda itd...
Zlokalizowana przy bocznym wejściu do Centrum Kultury
pozwali rodzicom spędzić czas na świeżym powietrzu ,
mając na oku dzieci będące w swoim żywiole.
Instalacja umożliwia polisensoryczne doznania,
pozytywnie stymulując rozwój,
Jest też przestrzenią kreatywności i współpracy z innymi dziećmi,
a przede wszystkim wspaniałej zabawy. 
W ramach Kuchni zaplanowane są liczne warsztaty i aktywności dla całych rodzin.

Termin:
1 lipca – 31 sierpnia, godz. 11:00-17:00

Miejsce:
Centrum Kultury w Lublinie ( ściana z tyłu budynku, przy parkingu)

Zapisy:
wstęp wolny

Kontakt:
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublinie
telefon: +48 81 466 61 00
e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl 



Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży

Program:
Centralny  Plac  Zabaw  to  interdyscyplinarny  projekt,  który  poprzez  zaangażowanie
różnych  środowisk  miejskich,  tworzy  atrakcyjną  przestrzeń  dla  rozmaitych  działań
artystycznych,  animacyjnych,  edukacyjnych,  sportowych.  Służą  one  integracji  oraz
propagowaniu  i  rozwijaniu  kreatywnego,  produktywnego,  aktywnego  spędzania  czasu,
połączonego  z  edukacją  kulturalną  i  artystyczną.  Obszarem  projektu  jest  teren  przy
Centrum Kultury w Lublinie,  Plac im. Lecha Kaczyńskiego,  z  przylegającymi  do niego
placami zabaw, oraz oryginalnie zaaranżowany Wirydarz instytucji. Każdy może włączyć
się  do  prowadzonych  tam  działań  animacyjnych,  pokazów,  warsztatów,  projekcji,
koncertów i imprez dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Centralny Plac Zabaw to
łatwo dostępna alternatywa dla dotychczasowego, rutynowego spędzania wolnego czasu,
jak  i  okazja  do  rozwoju  osobistego  dzięki  możliwości  korzystania  z  twórczych  zabaw
i przedsięwzięć edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

Termin:
1 lipca – 31 sierpnia

Miejsce:
Centrum Kultury w Lublinie, plac Lecha Kaczyńskiego

Zapisy:
od 12 czerwca 2017 r., godz. 10:00-18:00
Zapisy odbywają się wyłącznie drogą e-mailową:
centralplayground@gmail.com

Kontakt:
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
 telefon: +48 81 466 61 00
 e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl 

mailto:centralplayground@gmail.com

