
Ramowy program Akcji Zima w Mieście 2016 Klub Kultury Przegorzały Smogsmok dla dzieci 7-10 lat  

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

 Tydzień I   
18.01.2016  poniedziałek 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 10:30 integracja  
10:30 – 12:00 warsztat plastyczny  
12.00 -13:00 warsztat cieni Smogsmok 
13:30 - 14:30 obiad  
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
19.01 wtorek                                                
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 – 11:15 warsztat plastyczny -maski 
11:30 - 12:30  opowieść o powietrzu  
12.30 - 13.30 warsztat cieni Smogsmok 
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
20.01  środa 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
10;30 - 13:00 wycieczka na Kopiec Kraka – panorama zanieczyszczonego miasta.  
13:30 - 14:30 posiłek  
14:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
21.01  czwartek  
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat cieni Smogsmok  
11:30 - 13:00 warsztat plastyczny  
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 17:00 gry i (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
22.01  piątek 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztaty muzyczny od przedstawienia o Smogsmoku 
11:30 - 13:00 warsztat cieni Smogsmok 
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu  
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Tydzień II   
   
25.01 poniedziałek        
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 integracja 
11:30 - 13:00 warsztat plastyczny  Znikający Kraków  
13:30 - 14:30 posiłek  
14:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
26.01 wtorek           
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat plastyczny  
11:30 - 12:30 wykład o powietrzu  
12.30-13.30 warsztaty teatru kamishibai  
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
27.01  środa          
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry  
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
10:30 - 13:00  wycieczka  - stacja pomiaru zanieczyszczenia powietrza  
13:30 - 14:30 posiłek  
14:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
28.01  czwartek  
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00  warsztat plastyczny  
11:30 - 13:00  warsztaty teatru kamishibai 
13:30 - 14:30  obiad   
14:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
29.01 piątek      
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 warsztaty teatru kamishibai 
11:30 - 13:00 warsztat plastyczny  
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu   


