
Fundacja Sempre a Frente zaprasza na wakacje z kulturą.

Lato w mieście – wakacje z kulturą
Cykliczne zajęcia edukacyjno-kulturowe oraz animacja czasu wolnego połączona z

wyjściami do lubelskich miejsc kultury
Data

25.06-03.08.2018
Godziny

10:00-14:00
Miejsce realizacja zadania

Świetlica Kowalska 3 oraz Lublin
Adresowane głównie do dzieci w wieku 5 - 13 lat, zamieszkujących obszar miasta Lublin.
Zajęcia te będą się odbywać w trakcie przerwy wakacyjnej od 25 czerwca do 3 sierpnia 2018 
roku w sposób cykliczny, tj. 3 razy w tygodniu, od godziny 10:00 do 14:00, w Placówce 
Wsparcia Dziennego Świetlica Kowalska 3 oraz w przestrzeniach miejskich Lublina.
Grupy uczestników będą maksymalnie 15-osobowe.
Tematyka zajęć:
- „Gramy w gry bez prądu” – cykl tych zajęć będzie dotyczył szeroko pojętych gier planszo-
wych, zespołowych, w których uczestnicy nabędą umiejętności kultury osobistej, rozumienia,
czytania i słuchania ze zrozumieniem, przestrzegania reguł, szanowania się, czy wspólnej 
rozmowy i zabawy w grupie 
- „Gramy z prądem - z duchem czasu, ale i z głową” - ten zakres tematyczny będzie poświę-
cony pokazaniu dzieciom, że można bezpiecznie i aktywnie korzystać z nowych technologii i
grywalizacji- będą organizowane turnieje sportowe na konsoli Xbox, które pokażą, że czas 
przy tzw. „kompie”, czy konsoli lub innym nośniku może być spędzony w miłym
towarzystwie i z zachowaniem zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu, jak i internetu.
- „Lublin teraz i z dawnych lat” – na ożywienie całej przestrzeni Starego Miasta i Śródmie-
ścia będą organizowane prelekcje i spacery o Lublinie – wspólne przejścia po nieoczywi-
stych miejscach tych dwóch dzielnic, które na co dzień mija każdy z mieszkańców i być 
może nie zwraca dostatecznie na nie uwagi. Każdy spacer zostanie poświęcony konkretnemu
tematowi, m.in. historii danej ulicy, wspomnień sławnej osoby niegdyś tam mieszkającej, czy
zawodowi, jaki dawniej był praktykowany na danej przestrzeni.
- „Lublin wielokulturowy” – zajęcia będą opierały się na przekazaniu najmłodszym uczestni-
kom wiedzy o różnorodnych
narodowościach zamieszkujących obecnie lub dawniej przestrzenie Lublina i okolic – bę-
dziemy w aktywny sposób pokazywać niezwykle istotne aspekty edukacji międzykulturowej,
a zagadnienie wielokulturowości, szacunku i tolerancji dla innych kultur będzie ważną lekcją
i wsparciem dla rozwijającego się Lublina, zwłaszcza w kontekście najbardziej turystycznych
dzielnic, jakimi są Śródmieście i Stare Miasto, w których to bardzo łatwo o kontakty z obco-
krajowcami. 
- „Lubelska kultura Hip - hop i nie tylko” – zostanie przedstawiona uczestnikom kultura i hi-
storia hip -hop oraz idee podobnych subkultur. Za pomocą filmów promocyjnych, wywiadów
z gwiazdami świata hip -hop oraz doświadczeń
trenera, uczestnicy nauczą się otwierać na ten sposób ekspresji, popracują nad poczuciem ryt-
mu, emisją głosu, pisaniem tekstów oraz umiejętnością rymowania, a wykorzystane do tego 



różnorodne zabawy i ćwiczenia w prosty sposób nauczą
tego nurtu.
W międzyczasie odbędą się również wyjścia do lubelskich miejsc kultury oraz spotkania z 
osobami, które działają w sferze kultury miasta Lublin.
I. Zapisy
Data rozpoczęcia 
zapisów
14.06

Godziny prowadzenia 
zapisów
14:00-18:00

Dane kontaktowe w zakresie zapisów:
- telefon 792 104 410


