
Akcja Lato 2018  “Wakacyjny street art” 

 

Tydzień I temat: grafitti&mural               

  

25.06  poniedziałek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry        

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 integracja  

11:00 - 11:30 wprowadzenie w tematykę zajęć 

11:30 - 13:00 warsztat plastyczny: rysunek 3D kredą na asfalcie  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

26.06 wtorek                                                

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry        

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 Street art a ekologia 

11:30 - 13:00 warsztat plastyczny: wykonanie muralu w ramach Hearth Festival 2018 

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

27.06  środa 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

10:00 - 13:00 “Co to jest happening?” - warsztat teatralny w CRICOTECE  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30-17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

28.06  czwartek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat plastyczny:  projektowanie muralu z Graffunk  

11:30 - 13:00 Irańskie, meksykańskie oraz wietnamskie murale i ich historia  

13:30 - 14:30 obiad13:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

29.06  piątek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat plastyczny: tworzenie muralu z Graffunk 

11:30 - 13:00 Hearth Festival - street art photo session 

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

 

Zajęcia będą prowadzić również nasi wolontariusze z Włoch i Francji  

Będziemy rozmawiać po angielsku, włosku i francusku  

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 

 

 



Tydzień II tematyka: taniec uliczny hip-hop i breakdance  

                      

02.07 poniedziałek                                                                

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry        

09:00 - 9:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 integracja 

11:00 - 11:30 wprowadzenie w tematykę zajęć 

11:30 - 13:00 warsztat taneczny: Break Dance & Hip Hop ~ kroki ulicy  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

03.07 wtorek                                                                                   

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat plastyczny: “Streetwear” - kroki ulicy na ubraniach  
11:30 - 13:00 warsztat taneczny: Break Dance & Hip Hop ~ kroki ulicy  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

04.07  środa                                                               

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry        

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

10:00 - 13:00 “W poszukiwaniu murali” - wycieczka szlakiem krakowskiego street artu 

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

05.07  czwartek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat plastyczny:  „Muzyka, taniec, plastyka” - kroki ulicy na obrazie  

11:30 - 13:00 warsztat taneczny: „Kurdyjski ekspresje uliczne” 

13:30 - 14:30 obiad 

14:30- 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

06.07 piątek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat plastyczny: papierowy mural 

11:30 - 13:00 warsztat taneczny: „Brazylijska fiesta uliczna” 

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

 

Zajęcia będą prowadzić również nasi wolontariusze z Włoch i Francji  

Będziemy rozmawiać po angielsku, włosku i francusku  

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu  

 

 

 



Tydzień III  cyrk  i teatr uliczny 

  

09.07 poniedziałek                                                                

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry        

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 integracja 

11:00 - 11:30 wprowadzenie w tematykę zajęć 

11:30 - 13:00 warsztat cyrkowy   

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

10.07 wtorek                                                                                   

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry        

09:00  -  9:30 drugie śniadanie 

09:30 - 11:00 warsztat plastyczny: “Tworzymy maski gipsowe”   

11:30 - 13:00 warsztat cyrkowy  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

11.07  środa                                                               

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 -  09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 13:00 wycieczka do biura projektów wirtualnych Na Niby Studio  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

12.07  czwartek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry        

09:00  - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat plastyczny: “Cyrk”   

11:30 - 13:00 warsztat plastyczny: “Nadajemy kolor maskom”  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

  

13.07 piątek 

08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 

09:00 - 09:30 drugie śniadanie (własne) 

09:30 - 11:00 warsztat plastyczny: „Kreda na asfalcie to też street art”  

11:30 - 13:00 warsztat teatralny: “Ożywiamy maski w paradzie ulicznej”  

13:30 - 14:30 obiad 

14:30 - 16:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

 

Zajęcia będą prowadzić również nasi wolontariusze z Włoch i Francji  

Będziemy rozmawiać po angielsku, włosku i francusku  

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany progra 

 

 

 

 


