
 

 

 

 

PROGRAM LETNICH PÓŁKOLONII DLA SZKÓŁ  

„LATO W MIEŚCIE” W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY 

IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO „KAMYKA”   

PT. „PODRÓŻE BEZ PODRÓŻY” 

 

I TYDZIEŃ  6.07 – 10.07.2020   

6.07. 2020 PONIEDZIAŁEK  

• 9.30 – 11.00  „Karawana Opowieści” 

Włoskie historie – jak same Włochy – mają w sobie wyjątkowe smaki, zapachy, tajemnice i piękno. 

Opowiemy Wam historię pachnącą - o dziewczynie zaklętej w rozmarynie, historię z niespodzianką – o 

Siwej Adeli i jej wakacjach, historię tajemniczą – o niezwykłej drodze prowadzącej donikąd. Nie 

zabraknie też opowieści z dreszczykiem… 

Baśnie będą na żywo ilustrowane dźwiękami instrumentów. Uczestników zaprosimy też do wspólnego 

stworzenia menu naszej pizzerii marzeń oraz wprowadzimy w świat włoskiego języka gestów. 

• 9.30 – 11.00  Muzyczne wędrówki 

       Jedziemy  do słonecznej Italii - nauka piosenki p.t. ,,La macchina del capo”. 

• 11.00 – 11.30 Przerwa na dezynfekcję pomieszczeń. 

• 11.30 – 13.00 „Karawana Opowieści” 

Włoskie historie – jak same Włochy – mają w sobie wyjątkowe smaki, zapachy, tajemnice i piękno. 

Opowiemy Wam historię pachnącą - o dziewczynie zaklętej w rozmarynie, historię z niespodzianką – o 

Siwej Adeli i jej wakacjach, historię tajemniczą – o niezwykłej drodze prowadzącej donikąd. Nie 

zabraknie też opowieści z dreszczykiem… 

Baśnie będą na żywo ilustrowane dźwiękami instrumentów. Uczestników zaprosimy też do wspólnego 

stworzenia menu naszej pizzerii marzeń oraz wprowadzimy w świat włoskiego języka gestów. 

• 11.30 – 13.00 Muzyczne wędrówki  
Jedziemy  do słonecznej Italii –nauka piosenki p.t. ,,La macchina del capo”. 
 

8.07.2020  ŚRODA  

• 9.30 – 11.00 ,,Poznajemy Świat”  

Podczas warsztatów w kratkę, czyli o Szkocji, dzieci będą mogły: Odkryć bogactwo szkockich kratek-

tartanów i poznać ich znaczenie,  poznać elementy szkockiego stroju, zobaczyć kilt, sporan i czapki 

szkockie, zobaczyć dudy szkockie. Dowiemy się o  szkockiej tradycji jedzenia owsianki i szkockich 



ciasteczek „shortbread” . Poznamy słynnego Szkota Sherlocka Holmesa i postaramy się rozwikłać kilka 

detektywistycznych zagadek.  

• 9.30 – 11.00 Spotkania z teatrem  

 „Baśnie włoskie”  Italo Calvino: „Koszula człowieka szczęśliwego”,  

 „Giovannio nieustraszony” - inscenizacja w wykonaniu dzieci.     

• 11.00 – 11.30 Przerwa na dezynfekcję pomieszczeń. 

• 11.30 – 13.00 ,,Poznajemy Świat” 

Podczas Warsztatów w kratkę, czyli o Szkocji, dzieci będą mogły: Odkryć bogactwo szkockich kratek-

tartanów i poznać ich znaczenie,  poznać elementy szkockiego stroju, zobaczyć kilt, sporan i czapki 

szkockie, zobaczyć dudy szkockie. Dowiemy się o  szkockiej tradycji jedzenia owsianki i szkockich 

ciasteczek „shortbread” . Poznamy słynnego Szkota Sherlocka Holmesa i postaramy się rozwikłać kilka 

detektywistycznych zagadek.  

• 11.30 – 13.00 Spotkania z teatrem 

„Baśnie włoskie” Italo Calvino: „Koszula człowieka szczęśliwego”,  

„Giovnnio nieustraszony” - inscenizacja w wykonaniu dzieci.     

10.07.2020  PIĄTEK  

• 9.30 – 11.00 Warsztaty ceramiczne 

Na początek polecimy do Włoch. Konkretnie do Wenecji i wybierzemy się w rejs po weneckich 

kanałach gondolami, czyli ulepimy na warsztatach gondole. 

• 9.30 – 11.00 Muzyczne wędrówki  

Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od powitania w języku włoskim oraz nauczenia się kilku słów, 

zwrotów grzecznościowych w tym języku. Odbywając tą muzyczną podróż poznamy Włochy jako 

kolebkę opery i piosenki. Poznamy najsłynniejszych kompozytorów i artystów tego narodu. Dzieci 

nauczą się piosenki w języku włoskim. 

• 11.00 – 11.30 Przerwa na dezynfekcję pomieszczeń. 

• 11.30 – 13.00 Warsztaty ceramiczne 

Na początek polecimy do Włoch. Konkretnie do Wenecji i wybierzemy się w rejs po weneckich 

kanałach gondolami, czyli ulepimy na warsztatach gondole. 

 

II TYDZIEŃ 13.07. – 17.07.2020  

13.07.2020  PONIEDZIAŁEK  

• 9.30 – 11.00 „Karawana opowieści” 

Dlaczego hipopotamy przepadają za językiem greckim ? Kim jest afigitis? 

Skąd na świecie wzięła się Lutnia? I dlaczego bóg Apollo stracił stado krów? 

Na spotkaniu przepłyniemy Morze Egejskie, wejdziemy na Olimp, a może nawet zajrzymy do Hadesu!. A 

wszystko po to żeby słuchać (!), żeby przenieść się w tajemniczy świat dawnych opowieści i mitów 

greckich. Do naszej wyobraźni zaprosimy: driady i najady, kilku bogów, pewnego pana bez brody, lwa, 

tygrysa, orła i cztery ryby. 

,,Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów” – rzekł ponoć Pitagoras. Zaprosimy i muzykę! Przy 

dźwiękach instrumentów posłuchamy żywych greckich opowieści w wykonaniu żywych polskich 

opowiadaczy. 

• 9.30 – 11.00 Muzyczne wędrówki  
Z europejskiej wędrówki wracamy do ,,Kamyka’’ z piosenką ,,Hej lato,  lato zielonym przyszło szlakiem z 
gitarą i  z plecakiem” , nauka piosenki.   



• 11.00 – 11.30 Przerwa na dezynfekcję pomieszczeń. 

• 11.30 – 13.00 „Karawana opowieści” 

Dlaczego hipopotamy przepadają za językiem greckim ? Kim jest afigitis? 

Skąd na świecie wzięła się Lutnia? I dlaczego bóg Apollo stracił stado krów? 

Na spotkaniu przepłyniemy Morze Egejskie, wejdziemy na Olimp, a może nawet zajrzymy do Hadesu!. A 

wszystko po to żeby słuchać (!), żeby przenieść się w tajemniczy świat dawnych opowieści i mitów 

greckich. Do naszej wyobraźni zaprosimy: driady i najady, kilku bogów, pewnego pana bez brody, lwa, 

tygrysa, orła i cztery ryby. 

,,Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów” – rzekł ponoć Pitagoras. Zaprosimy i muzykę! Przy 

dźwiękach instrumentów posłuchamy żywych greckich opowieści w wykonaniu żywych polskich 

opowiadaczy. 

• 11.30 – 13.00 Muzyczne wędrówki  
Z europejskiej wędrówki wracamy do ,,Kamyka’’ z piosenką ,,Hej lato,  lato zielonym przyszło szlakiem z 
gitarą i  z plecakiem” , nauka piosenki.  
 

15.07.2020  ŚRODA 

• 9.30 – 11.00 ,,Poznajemy Świat”  
Podczas warsztatów Słoneczna Grecja, dzieci będą mogły: przećwiczyć zmianę warty jak żołnierze w 
Atenach, oglądnąć starożytne togi greckie i maski rodem z teatru greckiego, zatańczyć radosną zorbę z 
wielką grecką flagą.  Dowiedzieć się wiele ciekawostek o greckiej kuchni i jej przyprawach oraz 
zwyczajach. Nasze spotkanie wzbogaci wiele  ciekawych rekwizytów przywiezionych z Grecji ( np. 
grecka laka kuchenna, pieczęć do wosku z Afrodytą, grecka ceramika ). 

• 9.30 – 11.00 Spotkania z teatrem 

Najpiękniejsze mity greckie dla dzieci” – Dimiter Inkiow:  Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Herakles. 

Inscenizacja z wykorzystaniem kukiełek. Przy interpretacji wykorzystamy ćwiczenia aktorskie wg E. 

Wachtangowa – jak osiągnąć postawiony sobie cel. Nauczymy się też prowadzić lalkę.  

• 9.30 -11.00 11.00 – 11.30 Przerwa na dezynfekcję pomieszczeń 

• 11.30 – 13.00 ,,Poznajemy Świat”  
Podczas warsztatów Słoneczna Grecja, dzieci będą mogły: przećwiczyć zmianę warty jak żołnierze w 
Atenach, oglądnąć starożytne togi greckie i maski rodem z teatru greckiego, zatańczyć radosną zorbę z 
wielką grecką flagą.  Dowiedzieć się wiele ciekawostek o greckiej kuchni i jej przyprawach oraz 
zwyczajach. Nasze spotkanie wzbogaci wiele  ciekawych rekwizytów przywiezionych z Grecji ( np. 
grecka laka kuchenna, pieczęć do wosku z Afrodytą, grecka ceramika).  

• 11.30 – 13.00  Spotkania z teatrem 

Najpiękniejsze mity greckie dla dzieci” – Dimiter Inkiow:  Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Herakles. 

Inscenizacja z wykorzystaniem kukiełek. Przy interpretacji wykorzystamy ćwiczenia aktorskie wg E. 

Wachtangowa – jak osiągnąć postawiony sobie cel. Nauczymy się też prowadzić lalkę.  

 

17.07.2020  PIĄTEK  

• 9.30 – 11.00 Warsztaty ceramiczne 

Naszym następnym punktem na mapie będzie Grecja, przeniesiemy się do starożytnego greckiego teatru 

i wykonamy na naszych zajęciach maski. 

• 9.30 – 11.00 Muzyczne wędrówki 

Podczas dzisiejszych warsztatów zawędrujemy do Grecji. Oprócz nauki tańca ,,Zorba”, wielu zabaw 

rytmiczno-ruchowych, dzieci dowiedzą się między innymi jak brzmi i wygląda najpopularniejszy 

instrument – buzuki, jaki utwór wykonywany był przed igrzyskami olimpijskimi w Starożytnej Grecji, 

poznają znanych muzyków o greckich korzeniach. Nauczą się piosenki z repertuaru Eleni. 



• 11.00 – 11.30 Przerwa na dezynfekcję pomieszczeń 

• 11.30 – 13.00 Warsztaty ceramiczne 

Naszym następnym punktem na mapie będzie Grecja, przeniesiemy się do starożytnego greckiego teatru 

i wykonamy na naszych zajęciach maski. 

 

III TYDZIEŃ 20.07 – 24.07.2020  

22.07.2020   ŚRODA  

• 9.30 – 11.00 ,,Poznajemy Świat”  

Podczas warsztatów o Japonii, dzieci będą mogły: 

dowiedzieć się, co symbolizuje japońska flaga,  nauczyć się witać po japońsku,  zobaczyć oryginalne 

stroje, takie jak kimono, yukata i jim-bei,  zatańczyć taniec z wachlarzami, dowiedzieć się, kim byli ninja 

i samurajowie a także zobaczyć tradycyjne zabawki  takie jak kendama i otedama. 

• 11.00 – 11.30  Przerwa na dezynfekcję pomieszczeń 

• 11.30 – 13.00 ,,Poznajemy Świat” 

Podczas warsztatów o Japonii, dzieci będą mogły: dowiedzieć się, co symbolizuje japońska 

flaga,  nauczyć się witać po japońsku,  zobaczyć oryginalne stroje, takie jak kimono, yukata i jim-bei, 

zatańczyć taniec z wachlarzami, dowiedzieć się, kim byli ninja i samurajowie a także zobaczyć 

tradycyjne zabawki  takie jak kendama i otedama. 

 

24.07.2020    PIĄTEK  

• 9.30 – 11.00 Warsztaty ceramiczne 

Następnym naszym celem będzie Hiszpania. Poznamy tamtejszą kulturę, dowiemy się co to jest 

flamenco i może uda nam się zabrać ze sobą kastaniety. 

• 11.00 –11.30  Przerwa na dezynfekcję pomieszczeń 

• 11.30 – 13.00 Warsztaty ceramiczne 

Następnym naszym celem będzie Hiszpania. Poznamy tamtejszą kulturę, dowiemy się co to jest 

flamenco i może uda nam się zabrać ze sobą kastaniety. 

 

 

IV TYDZIEŃ 27.07 – 31.07.2020  

27.07.2020  PONIEDZIAŁEK  

• 9.30 – 11.00 „Karawana opowieści” 

Na spotkaniu weźmiemy na warsztat kilka dobrze znanych, tradycyjnych momentów, spisanych przez 

francuskich autorów. Pobawimy się nimi uruchamiając wyobraźnię, ciało i głos. Wejdziemy do muzeum 

pełnego dziwnych rzeźb, poznamy legendę o pewnej ,,czarownicy”, posłuchamy  mazurka i menueta. 

Opowieść ilustrować będą dźwięki skrzypiec, bendiru, kalimby i drumli. 

• 9.30 – 11.00 Muzyczne wędrówki  

       Jedziemy do Francji , uczymy się piosenki o grających dzwonach ,,orleans’’. Piosenka opowiada  

       o dzwonach ,których dźwięki słychać w różnych miejscach  Francji. 



• 11.00 – 11.30 Przerwa na dezynfekcję pomieszczeń 

• 11.30 – 13.00 „Karawana opowieści” 

Na spotkaniu weźmiemy na warsztat kilka dobrze znanych, tradycyjnych momentów, spisanych przez 

francuskich autorów. Pobawimy się nimi uruchamiając wyobraźnię, ciało i głos. Wejdziemy do muzeum 

pełnego dziwnych rzeźb, poznamy legendę o pewnej ,,czarownicy”, posłuchamy mazurka i menueta. 

Opowieść ilustrować będą dźwięki skrzypiec, bendiru, kalimby i drumli. 

• 11.30 – 13.00 Muzyczne wędrówki  

Jedziemy do Francji , uczymy się piosenki o grających dzwonach ,,orleans’’. Piosenka opowiada o 

dzwonach ,których dźwięki słychać w różnych miejscach  Francji. 

 

29.07.2020  ŚRODA 

• 9.30 – 11.00 ,,Poznajemy Świat” 

Podczas warsztatów dzieci odkrywać będą najpiękniejsze tradycje Niemiec. Odpowiemy na pytanie skąd 

pochodzi pluszowy miś, drewniane żołnierzyki, dziadek do orzechów i wiele innych zabawek. Warsztaty 

przepełnione będą ciekawymi opowieściami, barwnymi strojami i niezwykłą muzyką.  

• 11.00 – 11.30  Przerwa na dezynfekcję pomieszczeń 

• 11.30 – 13.00 ,,Poznajemy Świat”  

Podczas warsztatów dzieci odkrywać będą najpiękniejsze tradycje Niemiec. Odpowiemy na pytanie skąd 

pochodzi pluszowy miś, drewniane żołnierzyki, dziadek do orzechów i wiele innych zabawek. Warsztaty 

przepełnione będą ciekawymi opowieściami, barwnymi strojami i niezwykłą muzyką. 

 

31.07.2020 PIĄTEK  

• 9.30 – 11.00 Warsztaty ceramiczne 

W kolejną naszą podróż udamy się do Francji. Tam zwiedzimy najsłynniejsze i najciekawsze miejsca. W 

szczególności zainteresujemy się wieżą Eiffla, którą postaramy się przywieźć z tej podróży. 

• 11.00 – 11.30  Przerwa na dezynfekcję pomieszczeń 

• 11.30 – 13.00 Warsztaty ceramiczne 

W kolejną naszą podróż udamy się do Francji. Tam zwiedzimy najsłynniejsze i najciekawsze miejsca. W 

szczególności zainteresujemy się wieżą Eiffla, którą postaramy się przywieźć z tej podróży. 

 


