
Fundacja  HESPEROS  zaprasza do uczestnictwa w akcji  Lato w mieście,  podczas której  będą

organizowane zajęcia  tematyczne (np.  warsztaty dla grup zorganizowanych,  warsztaty  rodzinne,

warsztaty twórcze oraz warsztaty językowe, etc.).

Tytuł wydarzenia: LETNIE OPOWIEŚCI – cykl 6 interdyscyplinarnych spotkań tematycznych

1. Dzień z kuchnią Zajęcia w ramach tego dnia będą miały na celu uwrażliwić uczestników na różne kuchnie
świata,  połączone  z  opowieścią  o  tradycjach  z  różnych  stron  świata  związanych  z  przygotowywaniem i
spożywaniem jedzenia.
2.  Dzień  z  Wiedźminem Zajęcia  w  ramach  tego  dnia  będą nawiązywały  do  kultowych  książek  Andrzeja
Sapkowskiego, który stworzył postać wiedźmina Geralta i profesję wiedźmińską. I tak bardzo popularne dzieło
zostało  jeszcze  bardziej  rozpowszechnione  dzięki  filmowi  i  serialowi  fabularnemu,  a  na  światową  scenę
weszło dzięki grom wideo.
3. Dzień z grami planszowymi Dzień z rozmaitymi grami planszowymi skierowanymi do dzieci, połączony z
organizacją turniejów gier i ich pokazami, jak również nauką najciekawszych tytułów.
4. Dzień z kuglarstwem W ramach dnia z nowym cyrkiem uczestnicy będą mogli obejrzeć ciekawe pokazy
sztuki  cyrkowej,  posłuchać opowieści  cyrkowych,  jak  również  wziąć  udział  w  warsztatach,  gdzie  opanują
podstawy tej sztuki.
5. Dzień z Harrym Potterem Cykl J.K. Rowling jest świetnym wprowadzeniem młodego czytelnika w świat
literatury. Czytając o przygodach młodego czarodzieja młodzi czytelnicy poznają świat, odpowiednie wartości i
postawy,  przyzwyczajają  się  do  regularnego  sięgania  po  lekturę.  Dzień  z  H.  Potterem  będzie  dniem
wypełnionym  zajęciami  związanymi  z  fabułą  cyklu:  warsztatami,  rysowankami  tematycznymi,  konkursami
tematycznymi, opowieściami o magii.
6. Dzień z Misiem Miś to postać niezwykle ważna w życiu dziecka, niemal każde posiada pluszowego misia
przytulankę,  która  pomaga  w  poznawaniu  świata  i  stawianiu  czoła  rzeczywistości.  Miś  chroni  przed
koszmarami sennymi i potworami spod łóżka lub z szafy. I jemu będzie poświęcony dzień tematyczny. 

Termin: 
1. Dzień z kuchnią  - 19 lipca
2. Dzień z Wiedźminem - 24 lipca 
3. Dzień z grami planszowymi - 13 sierpnia 
4. Dzień z kuglarstwem - 6 sierpnia 
5. Dzień z Harrym Potterem - 22 lipca
6. Dzień z Misiem - 9 lipca 

Koszt: 
zajęcia są nieodpłatne
Czas trwania:
6h
Uwagi: 
Zajęcia przede wszystkim dla dzieci w wieku 6-15 lat
Zapisy:
Zajęcia będą odbywały się w filii nr 26 MBP przy ul. Leonarda 18 w Lublinie
Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Księski – krzysztof.ksieski@gmail.com


