
DNI KOŚCIANA 
 

STREFA DZIECKA 
26.05 i 27.05.2018 
 PLAC WOLNOŚCI 

 

 

26 i  27.05.2018 

1. WARSZTATY  PLASTYCZNE 

2. WARSZTATY  KREATYWNE Z KLOCKAMI LEGO 

3. MAŁY MAJSTERKOWICZ 

4. ANGRY BIRDS WIELKA PROCA 

5. TOR  WYŚCIGOWY „RC” 

 

 

26.05.2018 

1. SPOTKANIE Z PIPPI – POŃCZOSZANKA I PACYNKA 

2. SHOW PT.”WSZYSTKO POTRAFIĘ” 

3. PRZEDSTAWIENIE TEATRU FUZJA PT.”ODKRYWCY” 

 

 

 

27.05.2018 

1. WARSZTATY  ROZTAŃCZONY ŚWIAT 

2. ANIMACJE I WARSZTATY KUGLARSKIE 

3. POKAZ HAWAJSKI 

 

 



 

 

PROGRAM 26.05.2018 27.05.2018 

 
 

PROGRAM STAŁY  
W GODZINACH 12-18 

 

 
- WARSZTATY PLASTYCZNE 
- WARSZTATY KREATYWNE Z KLOCKAMI LEGO 
- MAŁY MAJSTERKOWICZ 
- ANGRY BIRDS 
- TOR WYŚCIGOWY RC 
 

 
PROGRAM GODZINOWY 

 

 
 

12-13 
 

 
- ANIMACJE  Z PIPPI - 
POŃCZOSZANKA I 
PACYNKA 
 

 
- WARSZTATY 
TANECZNE PT.”PODRÓŻ 
PRZEZ ŚWIAT „ 

 
13-14 

 

 
- WARSZTATY 
TEMATYCZNE – 
TWORZENIE PACYNEK 
 

 
- WARSZTATY 
TEMATYCZNE – 
MALOWANIE BUZIEK 
 

 
14-15 

 

 
- POKAZ KUGLARSTWA 
PT.”WSZYSTKO 
POTRAFIĘ” 

 
-WARSZTATY 
KUGLARSKIE NAUKA 
ŻĄGLERKI 
 

 
15-16 

 
- WARSZTATY 
MOTAKNOWE 
 

 
- WYSOKO DO GÓRY 
CZYLI ANIMACJE ZE 
SZCZUDLARZAMI 
 

 
17-18 

 

 
- SPEKTAKL TEATRALNY 
PT.”ODKRYWCY” 
 

 
- SHOW HAWAJSKIE 



OPIS WYDARZEŃ 

 

STREFA DZIECKA – 26 i 27 maja 2018 

 

1. WARSZTATY PLASTYCZNE 

 

W strefie plastycznej najmłodsi pod okiem animatora będą mogli spędzić 

czas na rysowaniu, kolorowaniu oraz wyklejaniu, czyli tym co dzieci 

lubią najbardziej. Ponadto codziennie przeprowadzane będą warsztaty 

tematyczne nawiązujące do planowanych atrakcji, czyli   np.:  prace z 

Pippi i jej przyjaciółmi, czy dekoracje z różnych stron świata. 

 

 

 

Czas trwania: od godz.12:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. WARSZTATY  KREATYWNE Z KLOCKAMI LEGO i MEGA KLOCKI 

 

 Dzieci uwielbiają budować z klocków, pobudza to ich kreatywność i 

wyobraźnię. Dlatego przygotowaliśmy niebanalną propozycje spędzania 

czasu dla dużych i małych fanów konstrukcji, budowli czy pojazdów. 

Olbrzymia ilość przygotowanych klocków Lego da im nieograniczone 

pole do popisu, wiele radości i kreatywnej aktywności podczas 

planowanej imprezy. 

Dodatkową atrakcją będą Mega klocki przygotowane specjalnie z myślą 

o najmłodszych, duże plastikowe i bezpieczne klocki sprawią wiele 

radości tym najmniejszym dzieciom, które to jeszcze nie potrafią 

posługiwać się klockami lego. 

 

 
 

 
 

Czas trwania: od godz.12:00-18:00 

 

 



3. MAŁY MAJSTERKOWICZ 

 

Majsterkowanie dla dzieci jest niezwykłą inspiracją i pozwala im 

poczuć się niczym dorosły. Makiety elektroniczne dadzą możliwość 

skonstruowania własnego pojazdu, latającej maszyny lub 

kosmicznego statku wszystko to zależy od inwencji twórczej 

uczestników. Będzie to również okazja do zapoznania się z 

podstawami elektroniki, która jest wszechobecna w otaczającym nas 

świecie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania: od godz.12:00-18:00 

 

 

 

 



4. ANGRY BIRDS 

 

Wszystkie dzieci znają i uwielbiają grę„ Angrybirds”. Dzięki niej potrafią 

spędzić wiele czasu przed monitorem komórki czy komputera. Ale czy 

kiedykolwiek miały możliwość zagrać w tak słynną wersję kultowej gry, 

ale powiększonej do rozmiarów XXL. Można wręcz powiedzieć że stają 

się jej integralną częścią. Do dyspozycji mamy procę o wysokości 150 

cm, 6 maskotek Angrbirds oraz ogromne klocki, z których można 

tworzyć mur do sforsowania. 

 

 

 
 

 

Czas trwania: od godz.12:00-18:00 

 

 



5. TOR WYŚCIGOWY „RC” 

 

Tor wyścigowy RC to nasza dodatkowa propozycja zabawy dla 

małych i dużych fanów wyścigów samochodowych. Na specjalnie 

utworzonym torze przy pomocy sterowanych aut typu RC odbywać 

się będą zawody o jakich marzy, każdy chłopiec. 

 

 

 

Czas trwania: 12:00-18:00 

 



STREFA DZIECKA – 26.05.2018 

 

1. PIPPI - POŃCZOSZANKA I PACYNKA 
 

 

Jak chodzi lalka teatralna? Czym różni się aktor lalkarz od aktora 

dramatycznego? Jak zrobić prostą lalkę i stworzyć w domu prywatny 

teatr? Jak uruchomić wyobraźnię, by wyrazić emocje przez pacynkę lub 

samą dłoń? Jak przez animację lalki złapać do siebie dystans? Jak 

komunikować się z dzieckiem poprzez teatr formy? 

Podczas warsztatu spróbujemy odpowiedzieć sobie na te pytania, 

a rozwiązania sprawdzimy w działaniu. Inspiracją do naszych działań 

będzie aktorskie czytanie fragmentów powieści Astrid Lindgren, której 

główną bohaterką jest Pippi Langstrumpf. Stworzymy klasyczne lalki 

teatralne pacynki i je ożywimy. Opanujemy podstawy animacji klasycznej 

formy teatru lalek za parawanem- pacynki.  

 

  



 

2. POKAZ KUGLARSKI PT.”WSZYSTKO POTRAFIĘ” 

Pokaz cyrkowy, w którym wesoły mim przygotowuje się do występu nagle 

zdając sobie sprawę, że ludzie już czekają... zabawna opowieść przy użyciu 

monocykla, żonglerki piłkami, obręczami oraz maczugami, a także trików 

na rola-boli, diobolo i flowerstick. Dodatkowo nasz mim przeniesie 

wszystkie dzieci do świata magii i iluzji.  

 

 

 

Czas trwania: ok.30 min. 

 



3. PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT.” ODKRYWCY” 

 

Wspaniały teatr Fuzja zabierze dzieci w szaloną przygodę, w trakcie 

której będą odkrywać różne sekrety, tropić dziwne sprawy, 

przeżywać przygody, w których trzeba będzie wykazać się nie lada 

sprytem. Dzieci również dowiedzą się w jaki sposób przygotować się 

do podróży by była ona bezpieczna. Spektakl ma charakter 

edukacyjny kierowany jest do dzieci w wieku 4-99 lat, zawiera 

elementy animacyjno-interaktywne. 

 

 

 

 

Czas trwania: ok.45 min. 

 



STREFA DZIECKA – 27.05.2018 

 
1. ROZTAŃCZONY ŚWIAT DZIECI 

 

Artyści tancerze zaprezentują tańce z różnych stron świata. Swoim 

tańcem przeniosą nas w takie kraje jak Chiny, Francja, Węgry czy 

Rosja. Oczywiście nie zabraknie  Polskich tańców narodowych, a 

wszystko to, stanowić będzie wspaniały początek przygody z tańcem 

dla każdego uczestnika planowanej imprezy. 

Podczas warsztatów dzieci i dorośli nie tylko będą mogli spróbować 

swoich sił w tańcu, ale także dowiedzą się takich ciekawostek  jak np.: 

co to jest: kokosznik, pointa, friszka czy pordebras? 

Na dzieci będzie czekać wyjątkowa niespodzianka w postaci 

Chińskiego Smoka. 

 

 

 

 

Czas trwania: ok.45min. 

 



 

2.  WARSZTATY KUGLARSKIE 

 

Jako jedną z głównych atrakcji proponujemy pokazy kuglarskie. Są to 

niesamowite widowiska niosące wiele świetnych wrażeń. Szczudlarze 

zaprezentują swoje umiejętności jednocześnie bawiąc i animując 

publiczność. Żonglerka, monocykl, piłki, sztuczki, pantomima i teatr 

uliczny  sprawią, że otoczenie zacznie tętnić  życiem. Po pokazach 

odbędą się warsztaty dla publiczności. 

 

 

 



 

3. SHOW HAWAJSKIE 

 

Na zakończenie odbędzie się widowiskowy pokaz w stylu Hawajskim. 

Taniec, akrobatyka, sztuczki cyrkowe i pokaz ognia to elementy, które 

z pewnością zachwycą całą publiczność. Nasi artyści przeniosą 

odbiorców w iście wakacyjny klimat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


