Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 2
zaprasza do uczestnictwa w akcji Lato w mieście, podczas której będą organizowane
warsztay edukacyjno-plastyczne.
Tytuł wydarzenia: "Święta, jakich nie znacie!"- warsztaty edukacyjno-plastyczne.
Wakacje w Filii 2 przebiegną pod hasłem nietypowych świąt, których nie znajdziecie
w zwykłym kalendarzu. Wszak każdego dnia jest powód do świętowania. Wybraliśmy te
z nich, które mogą się stać okazją do zorganizowania wyjątkowo oryginalnych warsztatów
będących połączeniem nauki, zabawy i zajęć plastycznych. Któż nie chciałby pobawić się
w stworzenie makiety miasta ze snów podczas Dnia Architektury? Jego mieszkańcami
i elementami staną się kolejno bohaterowie nietypowych świąt. Zajęcia będą okazją do
poznania historii powstania danego święta, wiążących się z nim zwyczajów i uroczystych
sposobów celebrowania, którymi rozbijemy rutynę dnia codziennego.
Zobacz nasz kalendarz świąt nietypowych i przekonaj się, jaki powód do świętowania mamy
dzisiaj!
Tematy zajęć:
03.07.2019 - Z okazji Dnia Architektury stwórzmy Miasto Przyszłości
08.07.2019 - Przyjaciel na czterech łapach, czyli świętujemy Dzień Psa
10.07.2019 - Dzień Kota Garfielda - mistrza drzemki
15.07.2019 - Z wizytą na sawannie w Dniu Żyrafy
17.07.2019 - W krainie baśni, czyli Dzień Czerwonego Kapturka
22.07.2019 - Wraz z Muminkami obchodzimy Dzień Włóczykija
29.07.2019 - Odwiedziny w Stumilowym Lesie w Dniu Tygrysa
05.08.2019 - Spotkanie z Simbą w Dniu Lwa
07.08.2019 - Tworzymy morskie drogowskazy z okazji Dnia Latarni Morskiej
12.08.2019 - W Dniu Delfina kreujemy kieszonkowe oceanarium
14.08.2019 - W kratkę, paski czy kropeczki? Wraz z Elmerem świętujemy Dzień Słonia
19.08.2019 - „Była sobie żabka mała...” - obchodzimy Święto Żaby
21.08.2019 - Nie tylko origami. Odkrywamy tajemniczy świat papieru w dniu jego święta
26.08.2019 - Z wizytą w ulu w Dniu Pszczół
Termin: 03.07.2019 - 31.08.2019
Koszt: zajęcia bezpłatne
Czas trwania: 1h, w godzinach 11.00 - 12.00
Uwagi: zajęcia dla dzieci od lat 6
Zapisy: grupy zorganizowane tylko na wcześniejsze zapisy
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