
Ramowy program Akcji Zima w Mieście 2014 „Zimowe rozkręcenie” 
Klub Kultury Przegorzały 

Klub Kultury Przegorzały, filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” 
Kraków, ul.Kameduska 70  www.dworek.krakow.pl/przegorzaly tel: 12 429 90 52 

 

 
Tydzień I „Zimowe rozkręcenie”     
3. 02 poniedziałek 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 integracja 
11:30 - 13:30 warsztaty plastyczne – lalki i scenografia 
13:30 - 14:30 posiłek  
14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
4.02 wtorek                                                
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztaty taneczne 
11:30 - 13:00  warsztaty plastyczne – lalki i scenografia 
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
5.02 środa 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
10:30 - 13:00  wycieczka do teatru Groteska „sekrety sceny” (11:30)  (bilety MPK własne, 
legitymacje,) +maraton malarski 
13:30 - 14:30 posiłek  
14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
6.02 czwartek  
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 warsztaty filmowe  
11:30 - 13:00 warsztaty taneczne +maraton malarski 
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
7.02 piątek 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 warsztaty  filmowe 
11:30 - 13:00 warsztaty z szycia +maraton malarski 
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu  
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Tydzień II  „Zimowe rozkręcenie”    
10.02 poniedziałek        
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 integracja 
11:30 - 13:30 warsztaty plastyczne – lalki i scenografia 
13:30 - 14:30 posiłek  
14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
 
11.02 wtorek           
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 warsztaty plastyczne – lalki i scenografia  
11:30 - 13:00 warsztaty taneczne +maraton malarski 
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
12.02 środa          
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
10:30 - 13:00  wyjście do  Dworku - studio nagrań (potwierdzone) (bilety MPK własne, 
legitymacje)  +maraton malarski 
13:30 - 14:30 posiłek  
14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
13.02 czwartek  
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 warsztaty  filmowe  
11:30 - 13:00 warsztaty taneczne +maraton malarski 
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
14.02 piątek 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 warsztaty  filmowe   
11:30 - 13:00 warsztaty taneczne+ +maraton malarski  
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu   


