
Centrum Kultury w Lublinie zaprasza na „Lato na Placu Litewskim”

Kraina Bajkostworów, Bajkopodróże czy Klanzowe Miasteczko Zabaw to tylko nieliczne z 
atrakcji, które czekają na dzieci podczas Lata na Placu Litewskim. 

TERMINY:
15.07.2018, w godz. 10:00 – 19:00
22.07.2018, w godz. 14:00 – 18:00
12.08.2018, w godz. 10:00 – 18:00 

15 LIPCA

10:00 – 14:00 Kraina Bajkostworów / Interaktywne Poduchy
W zależności od tego, czy  dziecko kocha pieski, kotki czy dzikie afrykańskie zwierzęta, czy raczej
zaprzyjaźni się z poczciwym starym żółwiem czy wesołą małpką, MuBaBaO zaprasza do zabawy i
odpoczynku dzieci w każdym wieku wraz z Bajkostworami! Każdy jest inny nie tylko kształtem lecz
i rozmiarem. Te najmniejsze można łatwo podrzucić lecz na tych ponad 3 metrowych wygodniej się
położyć  i  wtulić.  Są  też  olbrzymie  kostki  z  dziurą  do  których  można  wejść  .  Można  podnieść
gigantyczną frytkę lub zatrzasnąć się w poduszkowym fortepianie. Wielką atrakcją jest Turlanka w
której wszyscy się chowają i turlają. 

10:00 – 14:00 Opowieści dla dzieci „Bajkopodróże”
Przedstawienia  opowieści inspirowane bajkami z różnych części świata oraz wyobraźnią autora :
lokalne  legendy  lubelskie,  legendy  polskie,  bajki  europejskie,  indyjskie,  arabskie,  australijskie,
afrykańskie, indiańskie...... ( opowiadanie odbywa się co 15 – 30 min )
Styl opowiadania jest bardzo żywy. W trakcie bajania uczestnicy  głosem i ciałem angażują się w
opowiadanie. Wydają najróżniejsze dźwięki, imitują ruchy prezentowanej postaci.

10:00 – 14:00 Warsztat dla dzieci "Papierowy teatrzyk"
Unikalne warsztaty tworzenia lalek i sceny do odgrywania własnej opowieści. Inspirowani 
tradycyjnymi teatrzykami wiktoriańskimi przygotowaliśmy specjalną metodę ilustrowania i 
prezentowania opowieści. Ćwiczenia skutecznie inspirują wyobraźnię i stanowią niezwykłą zabawę 
dla dzieci i rodzin. Jednocześnie są wspaniałą formą zapoznania z bajkami ludowymi
Przygotowaliśmy specjalne proscenia, tła i postaci do papierowego teatrzyku w nawiązaniu do bajek 
z różnych części świata. W trakcie warsztatów uczestnicy nauczą się jak zbudować papierowy 
teatrzyk oraz jak wykorzystać go do opowiedzenia historii. Odkryją jak manipulować papierowymi 
postaciami I jak zmieniać tła w scenach w trakcie prezentacji. Poznają wybraną bajkę a następnie 
przedstawią ją z użyciem papierowego teatrzyku.
Każdy uczestnik otrzymuje własną scenkę i tworzy własny teatrzyk

14:00 – 18:00 Klanzowe Miasteczko Zabaw
Miasteczko  złożone  jest  z  prostych  zabawek,  które  pozostawiają  przestrzeń  dla  wyobraźni  i  dla
możliwości  kreatywnych  dziecka.  Zabawki dają  możliwość  samodzielnego konstruowania,  to gry
modułowe m.in. rurociąg z kolorowych rur PCV, które pozwalają się rozmontowywać i montować na



nowo, tak by stawały sie bardziej  własne dla uczestników, to  1000 drewnianych klocków, które
stwarzają możliwości konstrukcyjne, to bampy, bańki mydlane, ścieżka zmysłów (pudełka dotykowe,
kieszonki dotykowe, ścieżka, drzewko zapachów, malowanie na folii) i wiele innych interaktywnych
atrakcji dla dzieci

15:00 Spektakl dla dzieci "Fjuu fju!" / 0-6 lat
Spektakl dla 'maluchów' powstały w nurcie teatru dla najnajmłodszych (theatre for the very young).
Dzieci wkraczają w ptasi świat z jego urokami i niebezpieczeństwami. Mogą aktywnie uczestniczyć
w spektaklu  pomagając  Ptasiowi  przyjść  na  świat,  opiekując  się  nim i  doświadczając  kolejnych
etapów  jego  stawania  się  prawdziwym  ptakiem.  Spektakl  jest  pomyślany  polisensorycznie,
dostosowując  się  tym  samym  do  percepcji  małego  widza.  Najsilniej  jednak  jest  rozbudowana
warstwa akustyczna i  wizualna  spektaklu.  Scenariusz powstawał  z  inspiracji  ptasimi odgłosami  i
zachowaniami,wkomponowanymi następnie w 'ludzką' fabułę. Sama fabuła, choć zredukowana do
minimum (co  jest  jednym z  wyznaczników  takiego  teatru)  pozwala  dzieciom wczuć się  w losy
bohatera, który ma zupełnie podobne i ważkie problemy.

17:00 Spektakl dla dzieci "Fjuu fju!" / 0-6 lat

18:00 Koncert Ani Brody „Moja Tajemnica, czyli jak bawić się muzyką i słowem...” 
Będzie można usłyszeć piosenki śmieszne i dziwne, liryczne i fantastyczne, bajeczne i o wietrze...
Wiersze i muzyka dla smyka w towarzystwie cymbałów, magicznych dzwonków i liry korbowej.
Uwaga Dzieci! Powiem Wam dlaczego zima za nos trzyma, jak zaśpiewać kołysankę dla mamy i taty
oraz jak  zatańczyć piosenkę o maczku. 
Uwaga Rodzice! Interpersonalny charakter  zajęć rozbudzi  wyobraźnię Waszego dziecka.  Pozwoli
rozpuścić wodze fantazji i przeżyć cudowną przygodę w Krainie Sztuki. 

Jako materiał do interaktywnych działań w czasie koncertu posłużą nam dawne gry, tańce i zabawy. 
Kanwą opowieści muzycznej będzie warmińska bajka Ireny Kwinto "Biały łabędź" zaaranżowana i 
przekształcona na język sztuki. Opowieść podtrzymuje śpiewający narrator- pani Ania Broda.Dzieci i
rodzice dopowiadają wybrane elementy opowieści. To aktywny w udział z możliwością 
improwizacji,ponieważ w bajce wszystko może się zdarzyć :)

22 LIPCA

14:00 – 18:00 Klanzowe Miasteczko Zabaw
Miasteczko  złożone  jest  z  prostych  zabawek,  które  pozostawiają  przestrzeń  dla  wyobraźni  i  dla
możliwości  kreatywnych  dziecka.  Zabawki dają  możliwość  samodzielnego konstruowania,  to gry
modułowe m.in. rurociąg z kolorowych rur PCV, które pozwalają się rozmontowywać i montować na
nowo, tak by stawały sie bardziej  własne dla uczestników, to  1000 drewnianych klocków, które
stwarzają możliwości konstrukcyjne, to bampy, bańki mydlane, ścieżka zmysłów (pudełka dotykowe,



kieszonki dotykowe, ścieżka, drzewko zapachów, malowanie na folii) i wiele innych interaktywnych
atrakcji dla dzieci

12 SIERPNIA

10:00 – 14:00 Kraina Bajkostworów / Interaktywne poduchy
W zależności od tego, czy  dziecko kocha pieski, kotki czy dzikie afrykańskie zwierzęta, czy raczej
zaprzyjaźni się z poczciwym starym żółwiem czy wesołą małpką, MuBaBaO zaprasza do zabawy i
odpoczynku dzieci w każdym wieku wraz z Bajkostworami! Każdy jest inny nie tylko kształtem lecz
i rozmiarem. Te najmniejsze można łatwo podrzucić lecz na tych ponad 3 metrowych wygodniej się
położyć  i  wtulić.  Są  też  olbrzymie  kostki  z  dziurą  do  których  można  wejść  .  Można  podnieść
gigantyczną frytkę lub zatrzasnąć się w poduszkowym fortepianie. Wielką atrakcją jest Turlanka w
której wszyscy się chowają i turlają. 

10:00 – 14:00 Opowieści dla dzieci „Bajkopodróże”
Przedstawienia  opowieści inspirowane bajkami z różnych części świata oraz wyobraźnią autora :
lokalne  legendy  lubelskie,  legendz  polskie,  bajki  europejskie,  indyjskie,  arabskie,  australijskie,
afrykańskie, indiańskie...... ( opowiadanie odbywa się co 15 – 30 min )
Styl opowiadania jest bardzo żywy. W trakcie bajania uczestnicy  głosem i ciałem angażują się w
opowiadanie. Wydają najróżniejsze dźwięki, imitują ruchy prezentowanej postaci.....

10:00 – 14:00 Warsztaty ilustracji i książeczek przestrzennych 
Program warsztatów obejmuje techniki tworzenia książeczek „rozkładanek pop-up”. Kreowane będą
niezwykłe  ilustracje  przestrzenne  oraz  laleczki..  Papier  jest  bardzo  wdzięcznym  i  prostym
materiałem, który uzmysławia dziecku, jak wiele stworzyć można z papierowej kartki.
Elementy papierowe używane w trakcie warsztatów są tak dostosowane, aby pobudzały sensorykę
dziecka. W trakcie warsztatów używany jest papier o różnej strukturze, gęstości oraz o rozmaitej
powierzchni. Dzięki zgrubieniom, wypustkom oraz rozmaitym kształtom papierowych elementów,
dzieci uczestniczą nie tylko w zajęciach rozwijających wyobraźnię, ale również pobudzających ich
umiejętności odczuwania i dotyku, które obecnie rzadko rozwijane są na wczesnych etapach nauki. 
Dzieci pod wpływem kontaktu z tak plastycznym narzędziem, jakim jest papier, czują zdolność do
samodzielnego tworzenia,  zaczynają wierzyć  w swoje zdolności do kreowania czegoś własnego i
wyjątkowego. 

14:00 – 18:00 Klanzowe Miasteczko Zabaw
Miasteczko  złożone  jest  z  prostych  zabawek,  które  pozostawiają  przestrzeń  dla  wyobraźni  i  dla
możliwości  kreatywnych  dziecka.  Zabawki dają  możliwość  samodzielnego konstruowania,  to gry
modułowe m.in. rurociąg z kolorowych rur PCV, które pozwalają się rozmontowywać i montować na
nowo, tak by stawały sie bardziej  własne dla uczestników, to  1000 drewnianych klocków, które
stwarzają możliwości konstrukcyjne, to bampy, bańki mydlane, ścieżka zmysłów (pudełka dotykowe,
kieszonki dotykowe, ścieżka, drzewko zapachów, malowanie na folii) i wiele innych interaktywnych
atrakcji dla dzieci



15:00 Spektakl dla dzieci "Latamy!" / dzieci 3-6 lat
Lato to nie tylko wspaniała pogoda, wybujała przyroda i światło od wczesnego ranka do późnej nocy.
Lato to przede wszystkim stan umysłu, w którym podobno można nawet latać. Dlatego drugi odcinek
serialu jest oparty na specyficznym odczuwaniu przestrzeni, zabawach kinezjologicznych I 
puszczaniu latawców. Spektakl odbywa się na wolnym powietrzu, skłania do doświadczania 
przestrzeni na różnych poziomach. Odbywa się to głównie przez ruch. Niezbędny ekwipunek: 
ręcznik, ubranie na zmianę i uśmiech od ucha do ucha.
Uwaga dla alergików: w spektaklu wykorzystana będzie słoma!!! 

17:00 Spektakl dla dzieci "Latamy!" / dzieci 3-6 lat

MIEJSCE:
Plac Litewski

Udział bezpłatny!

  


