
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”  zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na warsztaty
bębniarskie, ceramiczne, ruchowe i taneczno-ruchowe podczas których wyruszą w podróż z
Panem Czasosławem – bohaterem bajki „Podróże z Histofonem. Stacja Lublin”, poznają
najważniejsze  fakty  z  historii  Lublina,  przyjrzą  się  jego  kulturze  oraz  wsłuchają  się  w
tradycyjne dźwięki Miasta.
Dobre chęci weźmy w teczkę, gdyż atrakcji będzie w bród. I ruszamy na wycieczkę, Aby
poznać Kozi Gród.

Poniedziałkowe warsztaty

„Strefa Rytmu”
Kreatywne warsztaty bębniarskie, podczas których dzieci będą poznawać niezwykły świat 
instrumentów perkusyjnych, będą to: bębny, bębenki, kahony, kongi, a także bum bum rurki,
djembe i bongosy. Warsztaty są formą interaktywnej zabawy z elementami rytmiki. 
Dowiemy się co to jest rytm, skąd bierze się melodia, jak powstaje zespół muzyczny. 
Warsztaty mają charakter integracyjny, każdy z uczestników ma określone zadania, musi 
współpracować z pozostałymi, ale również będzie miał okazję, aby zagrać na wszystkich 
dostępnych instrumentach. Dzięki swobodnej formie realizacji, dzieci w naturalny sposób 
wchodzą w interakcję, ucząc się i bawiąc jednocześnie.
Czas już lęki wszystkie skruszyć
Rozprostować mocno kości,By z muzyką znów wyruszyć
W podróż do przeszłości.
Razem zatem podziwiajmy
Wszystko, z czego Gród nasz słynie.
I z radością zaśpiewajmy
Piosnkę o Lublinie.

Wtorkowe warsztaty
„Strefa Sztuki”
Podczas zajęć dzieci wykonywać będą zegary z gliny ceramicznej, każdy z uczestników
wykona swój własny projekt, do którego następnie zamontujemy werk. Zegary staną się
zatem  przedmiotami  użytkowymi  i  wyjątkową  pamiątką,  a  zarazem  symbolem  miło
spędzonego czasu w DDK „Bronowice”. Podczas zajęć wykorzystamy następujące metody
pracy w glinie: rytowanie, ażurowanie, relief i trybowanie. 

Środowe warsztaty
„Strefa Ruchu”
Zajęcia ruchowe, format obejmujący zabawę, ruch i sportową rywalizację. Dzieci będą miały
niepowtarzalną okazję aby dać się porwać w wir  zabawy na wyjątkowych urządzeniach:
Bańka Wstańka, Łapu Capu, Basket Bounce, Zakazany Las, Skakanka, Poligon i Ruchome
Piaski.
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Czwartkowe warsztaty
„Strefa Tańca”
Warsztaty taneczno-  ruchowe obejmować będą zajęcia  z  zakresu szeroko rozumianego
tańca  nowoczesnego.  Wykorzystamy techniki  i  kroki  tańca  hip-hop:  toprock ,freeze czy
footwork.  Zajęcia  mają  charakter  integracyjny  a  zarazem  swobodny  dostosowany  do
możliwości każdego uczestnika. Poprzez ruch taneczny dzieci uwalniają energię, rozwijają
motorykę ciała, a tworząc własne układy rozwijają wyobraźnię.

Piątkowe warsztaty
„Małe i duże dalekie podróże”
Na zakończenie tygodniowego turnusu zaproponujemy dzieciom udział w wyjątkowym balu 
niespodziance. Zabawa będzie miała format animacyjny, angażujący wszystkie niemal 
obszary wyobraźni dzieci. Podczas podróży do różnych zakątków świata towarzyszyć nam 
będą: kolorowe balony, strzelające konfetti, wybuchowe serpentyny, kolorowe dymy oraz 
wiele, wiele innych atrakcji.

Terminy turnusów

Turnus I   11.02 – 15.02.2019 r.
Turnus II  18.02 – 22.02.2019 r.

Uwaga! liczba uczestników: 30 osób/placówka

Koszt

Bilet 100 zł/turnus

Zapisy

Warunkiem jest ukończenie I klasy szkoły podstawowej, zapisy przyjmowane są w formie
elektronicznej (on-line na stornie internetowej www.ddkbronowice.pl).
Zapis  jest  równoznaczny  z  dokonaniem  wpłaty,  oraz  akceptacją  regulaminu  DDK
„Bronowice”.
Organizator zapewnia transport autokarowy do wszystkich miejsc docelowych i z powrotem.

Rodzice mają obowiązek zapewnić dzieciom odpowiednią ilość wody i  jedzenia na czas
pobytu dziecka w instytucji, obuwie na zmianę, środki zapobiegawcze w przypadku choroby
lokomocyjnej odpowiednio  przed wyjazdem. Punktualne przyprowadzenie i odbiór dziecka
do i z instytucji. 
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http://www.ddkbronowice.pl/


Uwaga! Samodzielny  powrót  dziecka  do  domu  deklarowany  jest  na  odpowiednim
dokumencie, który rodzice/opiekunowie są obowiązani dostarczyć wypełniony najpóźniej w
pierwszym  dniu  pobytu dziecka  na  zajęciach.  DDK  „Bronowice”  nie  ponosi
odpowiedzialności za dzieci w czasie po zakończeniu zajęć, określonym w regulaminie.

Szczegółowe informacje oraz pytania pod numerem telefonu: 81 442 70 80, 81 744 16 38
oraz na stronie www.ddkbronowice.pl,  e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl

Miejsce:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin 
Pracownie Kultury Tatary (Filia DDK "Bronowice"), ul. Hutnicza 28A, 20-218 Lublin
Pracownie Kultury Maki (Filia DDK "Bronowice"), ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin 

http://www.ddkbronowice.pl/

