
Lubartowska 77 to miejsce, w którym łączymy ludzi. Bez względu na czas i okoliczności chcemy
pokazać, że wspólnie spędzając czas można się wiele nauczyć. Podczas warsztatów proponujemy
dzieciom w wieku 6-12 lat aktywne spędzanie  czasu na  twórczych zadaniach,  bo „Korona Ci
z  głowy  nie  spadnie”  😉.  Proponujemy  zagospodarowanie  czasu  dzieci  podczas  wakacji  2020
w ramach akcji „Lato w mieście”.

Termin: od 6 do 17 lipca 2020 r.od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00

  6 lipca 2020 r. - Spacer przyrodniczy;
  7 lipca 2020 r. – Robimy bębenki;
  8 lipca 2020 r. – Eksperymenty dietetyczne;
  9 lipca 2020 r. – Muzyczna przygoda;
10 lipca 2020 r. – Rzeźbiarz w masie rzeźbiący;
13 lipca 2020 r. – Plener malarski w mieście;
14 lipca 2020 r. – Wakacyjna pocztówka z Lublina;
15 lipca 2020 r. – Gry i zabawy podwórkowe pod dachem;
16 lipca 2020 r. – Ćwiczymy tańcem;

      17 lipca 2020 r. – Co to za rurka?

Miejsce: Lublin, ul. Lubartowska 77

Koszt: 10 zł/dziecka

Zapisy: od 22 czerwca 2020 r. drogą elektroniczną na adres marketing@lub77.pl     

Szczegółowe informacje: 
W  treści  maila  prosimy  o  wpisanie  imienia/imion  zgłaszanych  dzieci,  telefon  kontaktowy  do
rodzica/opiekuna oraz rodzaj i termin wybranych zajęć. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo
Kartę zgłoszenia, którą należy wypełnić i dostarczyć osobiście na Lubartowską 77 najpóźniej w dniu
warsztatu.

Opisy poszczególnych zajęć poniżej.

Spacer przyrodniczy 
Czy wiemy jakie ptaki  żyją wśród nas w Lublinie? Gdzie zakładają gniazda i  gdzie polują? Jakie
rośliny sprzyjają osiedlaniu się ptaków w mieście? Co to są gatunki synantropijne? Na te i  wiele
innych pytań uczestnicy uzyskają odpowiedzi podczas tego spaceru.

Robimy bębenki 
Co jest potrzebne by powstał bębenek? Jak długo się go robi? I czy na pewno da się na nim zagrać?
Tego  wszystkiego  dowiedzą  się  uczestnicy  warsztatu.  Po  jego  zakończeniu  każdy  wyjdzie
z własnoręcznie wykonanym bębenkiem.

Eksperymenty dietetyczne 
Ile cukru jest w soku? Co zawiera cola? Jak mocno słodzimy nasze jedzenie? Na te i wiele innych
pytań odpowie dyplomowany dietetyk. Uczestnicy będą mogli sami naocznie doświadczyć jak wiele
jest soli czy cukru w danym produkcie. Ponadto stworzymy własne, zdrowe przekąski. Wszystko przy
zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
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Muzyczna przygoda
Uczestnicy  poznają  typowe  i  unikalne  instrumenty  i  spróbują  na  nich  zagrać,  poznają  pojęcia
charakteryzujące utwór muzyczny oraz sposoby budowania nastroju przy pomocy muzyki.  Trochę
rumoru, hałasu i okazji do wyszalenia, czyli to, co tygryski lubią najbardziej! Podczas tych warsztatów
dzieci  mają szansę dowiedzieć  się trochę o bębnach,  muzyce oraz sprawdzić,  jak to się ma do
rzeczywistości. Bębny będziemy nie tylko trzymać, ale też w nie uderzać i dobrze się bawić.

Rzeźbiarz w masie rzeźbiący 
Artystyczne zajęcia manualne polegające na wykonaniu konkretnego zadania z masy utwardzalnej.
Czy to zwierz? Czy może coś innego? Zadaniem uczestników będzie uformowanie własnoręcznie
rzeźby z masy, która po chwili  zamieni się w nieformowalną rzeźbę. Co powstanie? Jakie będzie
zadanie? Tego uczestnicy dowiedzą się podczas zajęć.

Plener malarski w mieście 
Czy da się zrobić plener malarski w mieście? Jak radzić sobie z malowaniem rożnymi technikami? Co
namalować by to dobrze wyglądało? Co to jest sztaluga i do czego służy? Kreatywność uczestników
decydować będzie o pracy finałowej. Zajęcia pod okiem artysty, który podpowie jak trzymać kredkę,
co zrobić z pędzlem i jak uzyskać wybrany kolor. Plener odbędzie się na wzgórzu Czwartek – na
terenie parafii Św. Mikołaja.

Wakacyjna pocztówka z Lublina
Czy zdarzyło ci się kiedyś wysłać pocztówkę z wakacji? A co jeśli własnoręcznie wykonałbyś taką
pamiątkę?  Do  kogo  ją  wyślesz?  Komu  podarujesz?  Dzieci  za  pomocą  haftu  matematycznego
własnoręcznie stworzą pocztówkę według określonego wzoru. Pocztówkę oczywiście zabierają ze
sobą.

Gry i zabawy podwórkowe pod dachem
czym jest gra w klasy? Jak się gra w „gumę”? Co to jest gra „Ziemia”? Te i wiele innych zabaw
pokażemy dzieciom w naszej przestrzeni na Lubartowskiej. Zostanie ona odpowiednio przygotowana
do zabaw ruchowych.

Ćwiczymy tańcem
Jak  powstaje  ruch?  Kto  go  wymyśla?  Czy  dziecko  może  być  instruktorem?  Zajęcia  uczące
współpracy z instruktorem i wewnątrz grupy. Kształcące kreatywność i pokazujące muzykę rożnych
kultur.

Co to za rurka? – Warsztat tworzenia kalejdoskopów 
Zabawka bliska i lubiana przez rodziców i dziadków, a tak mało znana młodemu pokoleniu. Na tym
warsztacie będzie można nie tylko sprawdzić, czym bawili się ludzie kiedyś, ale także samemu taką
zabawkę  stworzyć  i  zabrać  ze  sobą.  A  co  najważniejsze  –  będzie  można  tak  ją  przekształcać
w domu, aby pokazywała coraz to inne obrazy!

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin


