
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” zaprasza na turnusy filmowe „Mali filmowcy”, 
warsztaty kulturalne „Bajkolandia”, „Woskowe koliberki”, wydarzenie plenerowe 
Wakacyjne sploty: „Przyjdź na ploty” i wiele innych atrakcji dla dzieci.

Turnus I

Data

od 25.06.2018-20.07.2018
czas trwania akcji -4 tygodnie

Godziny

9.00-15.00

Miejsce realizacja zadania
DDK „Bronowice” i filie: 

 filia Pracownie Kultury Tatry
 filia Pracownie Kultury Maki

 
I. Opis zadania, w tym szczegółowe wymagania, ważne informacje.
Zajęcia dedykowane są odbiorcom w wieku od 7 do 12 lat. Warunkiem uczestnictwa jest
ukończenie I klasy szkoły podstawowej. Zapisy przyjmowane są w formie elektronicznej lub
osobiście  w kasie.  Warunkiem przyjęcia  i  zapisania  dziecka  jest  dokonanie  wpłaty  oraz
akceptacja  regulaminu  DDK „Bronowice”.  Na  wyjazdy  organizator  zapewnia  transport
autokarowy-. Rodziców prosimy o zapewnienie dzieciom kanapek i napojów na czas pobytu
dziecka  w  instytucji.  Prosimy  również  o  przygotowanie  dziecku  nakrycia  głowy,  a  w
przypadku  choroby  lokomocyjnej  odpowiednio  przed  wyjazdem  podanie  środków
zapobiegawczych.  Prosimy  o  punktualne  przyprowadzenie  i  odbiór  dziecka  z  instytucji.
Samodzielny powrót dziecka do domu deklarowany jest na odpowiednim dokumencie, który
rodzice/opiekunowie  są  obowiązani  dostarczyć  wypełniony  najpóźniej  w pierwszym dniu
pobytu dziecka na zajęciach. DDK „Bronowice’ nie ponosi odpowiedzialności za dzieci w
czasie po zakończeniu zajęć określonym w regulaminie.
Propozycje na I i III tydzień programu 
W programie akcji m.in.:  seanse filmowe, wspólne zabawy nawiązującej tematycznie do
oglądanych filmów. Warsztaty ceramiczne,  na których poznają techniki  lepienia  w glinie
ceramicznej,  rozwiną  swoje  umiejętności  twórcze  i  wyobraźnię  przestrzenną  natomiast
warsztaty wikliniarskie, będą okazją do stworzenia niespotykanych kompozycji z wierzby
purpurowej  na  warsztatach  tych   uczestnicy  poznają  podstawowe  techniki  splotu  ,  a
wszystkie wykonane podczas warsztatów prace dzieci zabiorą do domu. Warsztaty odbędą
się w ogrodzie dydaktycznym - Salicarium w Strzelcach p/Nałęczowem
Dzieci wezmą udział w tzw.  Wirujących pracowniach,  podczas których prowadzone będą
interdyscyplinarne  warsztaty tematyczne.  Z  przewodnikiem wyruszą  w podróż  do  trzech
laboratoriów wiedzy „ Runo leśne”, „Awifauny i troposfery”, „Energi i recyclingu” zajęcia
mają  charakter  warsztatowy z  dostępem do interaktywnych  eksponatów,  na  zakończenie
odwiedzimy plenerowy kreatywny plac zabaw , Zoom Natury w Janowie Lubelskim 
Dzieci  wezmą  także  udział  w  warsztatach  cukierniczych,  podczas  których  samodzielnie



wykonają  lokalne  produkty:  rogaliki  drożdżowe  oraz  cebularze  oraz  zwiedzą  ogród
rustykalny w Drzewcach z oryginalnymi nasadzeniami, zielnikiem.

Propozycje na II i IV tydzień programu 
• Zaprosimy  dzieci  w  interaktywną  podróż  do  czasów  Słowian  zamieszkujących
niegdyś tereny Lubelszczyzny, podczas której wezmą udział w turnieju łuczniczym, nauczą
się  pisać  gęsim  piórem,  poznają  rodzaje  uzbrojenia  i  broni  słowiańskiej,  nauczą  się
oryginalnych tańców. Wszystko to będzie się działo w Grodzie Słowian w Wólce Bieleckiej
Na  grę  terenową   Poszukiwanie  Skarbu  Wodza dzieci  z  instruktorami  i  przewodnikiem
wyruszą do lasu, gdzie podczas różnych konkurencji t.j. strzelanie z łuku, bieg na orientację i
szukanie tropów dzikich zwierząt dotrą do skarbu, który zabiorą do wioski Indian. W wiosce
poznają życie i zwyczaje Indian Ameryki Północnej. Wyjazd do Wioski Indian Topai  w
Olszance  k/Krzczonowa.  Zaprosimy  również  dzieci  do  udziału  w  grze  terenowej
„zapomniane  zawody”  uczestnicy będą z  mapką przemierzać  wioskę i  odkrywać kolejne
gospodarstwa min.: warsztat krawiecki, młynarza, kowala. Na koniec odbędą się warsztaty
bębniarskie   zabawy kreatywne  i  umuzykalniające,  zabawa "rozpoznanie  zmysłów"  oraz
ognisko  z  pieczeniem  kiełbasek  -  Park  Dźwięków  Dąbrówka  k.  Lubartowa  Ponadto
planowane są seanse filmowe,  wspólne zabawy nawiązującej  tematycznie  do oglądanych
filmów.
UWAGA: HARMONOGRAM ZAJĘĆ DOSTĘPNY NA WWW.DDKBRONOWICE.PL

Miejsce: DDK „Bronowice” i filie: filia Pracownie Kultury Tatry i filia Pracownie Kultury Maki

Zapisy: od 14 czerwca, w godz. 8.00- 15.30, pod nr tel. 81 442 70 80, 81 744 16 38
- e-mail sekretariat@ddkbronowice.pl

Koszt: 100 zł (jeden tydzień )

Turnus II
 „Mali filmowcy” to warsztaty z profesjonalną ekipą filmową, podczas których uczestnicy będą 
mogli dowiedzieć się jak powstaje film fabularny oraz animowany - od pisania scenariusza, przez 
casting, kręcenie ujęć, obsługę kamery, świateł, grę aktorską, po montaż, postprodukcję i organizację 
premiery. W trakcie trwania warsztatów powstaną dwa filmy: krótkometrażowy film fabularny z 
udziałem dzieci (każdy uczestnik wystąpi przed kamerą) oraz film animowany, tworzony techniką 
animacji poklatkowej, z własnoręcznie wykonanymi bohaterami na specjalnie przygotowanych 
szkieletach animacyjnych. Ostatniego dnia zorganizowany zostanie wieczorny pokaz stworzonych 
filmów, na który dzieci będą mogły zaprosić rodziców, rodzeństwo i dziadków.

Data
1) 25 – 29 czerwca  2018- 

Turnus filmowy
 „Mali filmowcy”

Godziny

9.00-15.00

Miejsce realizacja zadania
Filia Pracownie Kultury Maki

mailto:sekretariat@ddkbronowice.pl


ZAPISY:
od 14 czerwca, w godz. 8:00 -16:00, pod nr tel. 81 442 70 80, 81 744 16 38 lub e-mail
sekretariat@ddkbronowice.pl.

MIEJSCE:
Filia Pracownie Kultury Maki

KOSZT UCZESTNICTWA:
130 zł za turnus

ANIMACJE NA WAKACJE 2018, WARSZTATY KULTURALNE BAJKOLANDIA 
07, 14, 21, 28 lipca 2018, godz. 16.00-18.00, filia Pracownie Kultury Tatry
pasaż (wydarzenia plenerowe)
Program artystyczno-kulturalny dedykowany dzieciom, realizowany w formie sobotnich  
interaktywnych audycji muzyczno - tanecznych z animacjami z udziałem publiczności. Audycje 
realizowane będą w przestrzeni Pasażu przy Pracowniach Kultury Tatry. Animatorzy podczas 
dwugodzinnego programu będą angażować publiczność do wspólnej zabawy i integracji.

Uwaga! Zajęcia otwarte, bezpłatne, nie obowiązują zapisy.

WARSZTATY KULTURALNE WOSKOWE KOLIBERKI
14.08.2018 r.(wydarzenia plenerowe)
Warsztaty plenerowe na terenie pasażu przed PKT adresowane do dzieci i młodzieży. Na warsztatach
uczestnicy poznają technikę batiku. Na przygotowanych płóciennych podobraziach powstaną obrazy 
malowane farbami do tkanin przy użyciu wosku pszczelego . Tematem przewodnim będzie koliber 
logo DDK „Bronowice”,następnie uczestnicy i instruktorzy wykonają instalację z powstałych 
obrazów, która  zdobić będzie pasaż przed Pracowniami Kultury Tatary.

Data

1) 14.08.2018 r.
 Woskowe Koliberki

Godziny

10.00-14.00

Miejsce realizacja zadania

filia Pracownie Kultury Tatry
pasaż

Uwaga! Zajęcia otwarte, bezpłatne, nie obowiązują zapisy.

ANIMACJE NA WAKACJE
WYDARZENIE PLENEROWE Wakacyjne sploty: „Przyjdź na ploty”
4x MAKRAMA to cykl czterech spotkań w plenerze, podczas których uczestnicy warsztatów 
poznają technikę makramy, czyli sztukę wiązania sznurków bez użycia igieł, drutów czy szydełka. 

mailto:sekretariat@ddkbronowice.pl


Warsztaty adresowane są do młodzieży i osób dorosłych, a piękne makramowe dekoracje powstaną 
w pasażu przed Pracowniami Kultury. Uczestnicy poznają podstawowe sploty oraz techniki 
tworzenia prostych dekoracji ze sznurków.

Data
 16,23,30 sierpnia 2018

06.września.2018
Wakacyjne sploty
„Przyjdź na ploty”

4x makrama

Godziny

11.00-15.00

Miejsce realizacja zadania

filia Pracownie Kultury Tatry
pasaż

Uwaga! Zajęcia otwarte, bezpłatne, nie obowiązują zapisy.

ANIMACJE NA WAKACJE 2018
W rytmie miasta „Kapela podwórkowa” 21.08.2018
Warsztaty plenerowe adresowane do dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim będzie muzyka, 
taniec i śpiew. Podczas warsztatów nauczymy się jak wydobywać dźwięk z przedmiotów użytku 
domowego i poznamy podstawowe formy rytmiczne, z których wspólnie utworzymy akompaniament
do naszych piosenek. Wszyscy uczestnicy warsztatów staną się istotną częścią naszej kapeli 
podwórkowej. Spotkaniu będzie towarzyszył taniec, śpiew i animacje.

Data

21.08.2018 
W rytmie miasta „Kapela

podwórkowa”

Godziny

11.00-14.00

Miejsce realizacja zadania

filia Pracownie Kultury Tatry
pasaż

Uwaga! Zajęcia otwarte, bezpłatne, nie obowiązują zapisy.

ANIMACJE NA WAKACJE 2018
GRAMY W ZIELONE  zabawy podwórkowe 27.08.2018
„Gramy w zielone” zabawy podwórkowe 27.08.2018
 
Zabawy animacyjne dla dzieci i młodzieży odbywające się w plenerze (na terenie pasażu przed PKT i
na terenach zielonych przy ul. Gospodarczej 7). Zajęcia mają na celu przypomnienie oraz nauczenie 
dzieci dawnych zabaw podwórkowych, popularnych w czasach, gdy nie było internetu, komputerów i
smartfonów. Przywrócimy świetność grze w klasy, w gumę, zabawie w "Zośkę" czy słynnej swego 
czasu grze "Kapsle". Przypomnimy dzieciom jak wielką wartość ma wspólna zabawa z kolegami 
oraz spędzanie czasu na świeżym powietrzu.



Data

1) 27.08.2018
„Gramy w zielone”

zabawy podwórkowe

Godziny

10.00 -13.00

Miejsce realizacja zadania

filia Pracownie Kultury Tatry
pasaż

tereny zielone Gospodarcza 7

Uwaga! Zajęcia otwarte, bezpłatne, nie obowiązują zapisy.

ANIMACJE NA WAKACJE 2018 TATARSKIE PODCHODY 31.08.2018
Zabawa  plenerowa  obejmująca  cały  teren  osiedla  Tatary,  adresowana  do  dzieci  i  młodzieży.
"Tatarskie podchody" to gra osiedlowa oparta o zasady gry podwórkowej "podchody". Nasza zabawa
będzie miała na celu poznanie ciekawych i nieodkrytych miejsc z naszego "podwórka" oraz poznanie
historii miejsca, w którym mieszkamy. W zadania naszych "podchodów" będą wplecione zagadki i
ciekawostki na temat dzielnicy Tatary. 

Data

1) 31.08.2018
Tatarskie podchody

Godziny

10.00-14.00

Miejsce realizacja zadania

tereny osiedla „Motor” w dzielnicy
Tatry, w sąsiedztwie  Pracowni

Kultury Tatr
Uwaga! Zajęcia otwarte, bezpłatne, nie obowiązują zapisy.

ANIMACJE NA WAKACJE 2018 
STREET ART „KOLORY WAKACJI” 05.09.2018
Warsztaty plenerowe dla dzieci i młodzieży na terenach zielonych przy ul. Gospodarczej 7, mające 
na celu ukazanie dzieciom różnych możliwości twórczych w przestrzeni otwartej. W programie 
przewidziane jest m.in. tworzenie włóczkowego „babiego lata” i latawców z bibuły.

Data

1) 05.09.2018
Street art „Kolory wakacji”

Godziny

10.00-13.00

Miejsce realizacja zadania

tereny zielone Gospodarcza 7

Uwaga! Zajęcia otwarte, bezpłatne, nie obowiązują zapisy.


