
Fundacja Inside Out zaprasza do uczestnictwa w akcji Lato w mieście, podczas której będą
organizowane Zajęcia kulturalne „Lato w mieście 2021”.

I. Tytuł wydarzenia: Mozaika kultury - warsztaty dla dzieci

Mozaika kultury to cykl tygodniowych, różnorodnych warsztatów kulturalnych dla dzieci z
dwóch grup wiekowych (7-10 lat oraz od 11 roku życia) zamieszkujących dzielnice Lublina:
Sławin, Szerokie, Czechów, Czuby.
W planie 5 dni spotkań uczestnicy wezmą udział w warsztatach teatralnych (w
szczególności z zakresu teatru lalek, teatru cieni, teatru improwizacyjnego, teatru ruchu,
sztuki opowiadania historii), warsztatach plastyczno- kreatywnych, warsztatach tańca z hula
hoop, warsztatach żonglerskich oraz warsztatach sensorycznych.
Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję poznać różnorodne oblicza sztuki i kultury,
aktywnie spędzić czas, zdobyć nowe umiejętności artystyczne oraz pogłębić swoje
zainteresowania. Ponad to poszczególne warsztaty oddziaływać będą na rozwój zdolności
manualnych, sensorycznych, kreatywności, koncentracji, spontaniczności, współpracy w
grupie, umiejętności wysławiania się, automotywacji, koordynacji, refleksu,
cierpliwości czy umiejętności uczenia się.

Termin: 28 czerwca – 27 sierpnia

Koszt : udział bezpłatny

Czas trwania : 5 spotkań warsztatowych trwających po 1,5 godziny każde

Uwagi: Warsztaty z podziałem na grupy wiekowe: 7-10 lat oraz od 11 roku życia
W warsztatach mogą brać udział także osoby z niepełnosprawnościami. Część miejsc
realizacji zadania jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po
wcześniejszym zgłoszeniu przez uczestników możliwe jest tłumaczenie wydarzeń na PJM
oraz dostosowanie treści warsztatowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Zapisy: Telefonicznie, osobiście lub mailowo w placówce, w której odbywają się zajęcia:
• Miejska Biblioteka Publiczna Filia 30 ul. Braci Wieniawskich 5 (dzielnica Czechów)
• Miejska Biblioteka Publiczna Filia 35 ul. Bursztynowa 20 (dzielnica Czuby)
• Miejska Biblioteka Publiczna Filia 38 ul. Relaksowa 25 (dzielnica Sławin) - przestrzeń
przystosowana
• dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

II. Tytuł wydarzenia: Uwrażliwieni

Uwrażliwieni to cykl warsztatów skierowanych do dzieci z dwóch grup wiekowych (7-10 lat
oraz 11-13 lat) zamieszkujących dzielnice Lublina: Sławin, Szerokie, Wieniawa.
Każda grupa weźmie udział w 3 spotkaniach warsztatowych podczas, których nauczy się
jak może wspierać i zwracać się do osób z niepełnosprawnościami, dowie się czym jest kultura Głuchych i 
język
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migowy (w szczególności polski język migowy), dlaczego nie każda osoba niewidoma
porusza się z laską lub z psem przewodnikiem, dowie się o mitach związanych z osobami z
niepełnosprawnościami. Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem technik
plastycznych i teatralnych oraz materiałów filmowych.

Termin : 28 czerwca – 27 sierpnia 

Koszt : udział bezpłatny

Czas trwania : 3 spotkania warsztatowych trwających po 1,5 godziny każde

Uwagi : Warsztaty z podziałem na grupy wiekowe: 7-10 lat oraz w wieku 11-13 lat.
W warsztatach mogą brać udział także osoby z niepełnosprawnościami. Miejsca realizacji
są dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po wcześniejszym
zgłoszeniu przez uczestników możliwe jest tłumaczenie wydarzeń na PJM oraz
dostosowanie treści warsztatowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Zapisy: Telefonicznie, osobiście lub mailowo w placówce, w której odbywają się zajęcia:
1. "BIOteka" Miejska Biblioteka Publiczna Filie 6 i 27 ul. Aleje Racławickie 22 (dzielnica
Wieniawa) -przestrzeń przystosowana dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich
2. Miejska Biblioteka Publiczna Filia 38 ul. Relaksowa 25 (dzielnica Sławin) - przestrzeń
przystosowana
3. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
4. Miejska Biblioteka Publiczna Filia 40 ul. Sławin 20 (dzielnica Szerokie) - przestrzeń
przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

III. Warsztaty żonglersko-ruchowe dla dzieci

Opis : Warsztaty żonglersko-ruchowe dla dzieci w wieku 8-13 lat to cykl 3 spotkań z pedagogika
cyrku. Uczestnicy poznają niezwykłe rekwizyty żonglerskie - piłeczki, chusteczki, obręcze, diabolo i
talerzy oraz tajniki sztuki cyrkowej. 
Zajęcia prowadzone są metodą pedagogiki cyrku przez doświadczonych trenerów. Uczestnicy będą
mieli okazję poznać mało spotykane oblicze sztuki (sztuki cyrkowej), aktywnie spędzić czas, zdobyć
nowe umiejętności, a także pogłębić swoje zainteresowania. 
Ćwiczenia na rekwizytach żonglerskich pozwalają uwierzyć we własne siły i możliwości, rozwijają kreatyw-
ność, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację, refleks, a także kształtują cierpliwość i motywują do 
zdobywania nowej wiedzy i umiejętności artystycznych.

Termin : 28 czerwca – 27 sierpnia

Koszt : udział bezpłatny

Czas trwania :  3 spotkania warsztatowe trwające po 1,5 godziny każde

Uwagi : Warsztaty dla dzieci w wieku 8-13 lat.
W warsztatach mogą brać udział także osoby z niepełnosprawnościami. Część miejsc realizacji zadania 
jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po wcześniejszym zgłoszeniu przez 
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uczestników możliwe jest tłumaczenie wydarzeń na PJM oraz dostosowanie treści warsztatowych dla osób 
z dysfunkcją wzroku.

Zapisy: Telefonicznie, osobiście lub mailowo w placówce, w której odbywają się zajęcia: 
• teren zielony przy ul. Dolna Panny Marii 8 (Rezerwat Dzikich Dzieci, dzielnica Śródmieście)
• "BIOteka" Miejska Biblioteka Publiczna Filie 6 i 27 ul. Aleje Racławickie 22 (dzielnica Wieniawa) -

przestrzeń przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
• Miejska Biblioteka Publiczna Filia 30 ul. Braci Wieniawskich 5 (dzielnica Czechów)
• Miejska Biblioteka Publiczna Filia 38 ul. Relaksowa 25 (dzielnica Sławin) – dwie grupy warsztatowe
• "Biblioteka na Poziomie" Miejska Biblioteka Publiczna Filia 40 ul. Sławin 20 (dzielnica Szerokie) –

dwie grupy warsztatowe


