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CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu było zapoznanie młodych ludzi z różnymi formami sztuki, 
w taki sposób aby pobudzić w nich wrażliwość społeczną a także poczucie własnej 

wartości. Ukazanie, iż jest to  świetna alternatywa na przyjemne spędzanie 
wolnego czasu, przy czym chcieliśmy przez swe działania zwrócić uwagę na walory 

wychowawcze i edukacyjne wpływające w znacznym stopniu na rozwój osobowy       
i kulturowy wśród dzieci.  

Naszym zamierzeniem było również  obalenie stereotypu mówiącego o tym, że 

KSIĄŻKA I SZTUKA TO NUDA.



SZTUKA

DUSZNIKI  ZDRÓJ

SZYMON TELUK

ZUMBA KIDS

TEATR

OSTASZÓW

PRZEDSTAWIENIE



WIZYTA W MUZEUM PAPIERNICTWA 
W DUSZNIKACH ZDROJU

21.04.2018

Swoją podróż rozpoczęliśmy od zwiedzania  Muzeum Papiernictwa, aby 

dowiedzieć się czegoś więcej o historii papieru, jak powstawał kiedyś      

i jak to wygląda w czasach dzisiejszych. Uczestniczyliśmy także                

w warsztatach samodzielnego czerpania papieru.



POZNAJEMY DAWNE METODY POWSTAWANIA 

PAPIERU ORAZ MASZYNY UŻYWANE DO JEGO 

PRODUKCJI





Poznaliśmy także nowoczesne 

metody produkcji banknotów oraz 

sprawdzaliśmy ich autentyczność 

przy pomocy specjalnych testerów



WARSZTATY SAMODZIELNEGO CZERPANIA 

PAPIERU







SPOTKANIE Z RYSOWNIKIEM 
SZYMONEM TELUK

28.04.2018

Spotkanie rozpoczęło się czytaniem legendy o smoku Wawelskim            

w Bibliotece Publicznej, następnie przenieśliśmy się do Chocianowskiego 

Ośrodka Kultury gdzie pod okiem i dzięki wskazówkom p. Szymona, 

dzieci tworzyły rysunki do wcześniej usłyszanego tekstu legendy. 









ZUMBA KIDS

Kolejnym etapem były zajęcia ZUMBA KIDS. 

Spotkania odbywały się w maju                               

w Chocianowskim Ośrodku kultury, prowadzone 

przez grupę pań ,,Zumbowiczek” z Chocianowa. 

Jak wiadomo, taniec to również rodzaj sztuki, do 

tego dochodzi aspekt zdrowotny czyli ruch, który 

jak powszechnie wiadomo, jest w dzisiejszych 

czasach dzieciom bardzo potrzebny.







TEATR KOMEDIA WROCŁAW
26.05.2018

Wyjazd zorganizowany tym razem dla dzieci starszych, animatorów oraz 

wolontariuszy projektu. Ze sztuką wyższą, jaką jest spektakl teatralny, na co 

dzień nie mamy możliwości obcowania, dlatego też wyjazd ten, miał na celu 

zachęcić i przekonać ludzi młodych, że warto właśnie  w taki sposób, zupełnie 

inny, bardziej wartościowy, kulturalny spędzać czas wolny.





WARSZTATY CERAMICZNE OSTASZÓW
09.06.2018

Kolejnym przystankiem naszej podróży były warsztaty ceramiczne przeprowadzone 

przez p. Aleksandrę Niemczyk. Warsztaty tego typu pomagają rozwijać wyobraźnię 

dziecka, uczą cierpliwości i wytrwałości, pozwalają rozładować emocje i są 

jednocześnie świetną zabawą. 

Na początku każde dziecko otrzymało swoją porcję gliny i wałeczki do jej 

rozwałkowania, po wstępnych wskazówkach p. Aleksandry w mgnieniu oka powstawały 

już pierwsze prace. Jaki był efekt końcowy? Zobaczcie sami ☺











W tak zwanym międzyczasie, mogliśmy podziwiać zwierzęta w minizoo w Gospodarstwie 

Agroturystycznym oraz korzystać z pola biwakowego organizując zabawy dla dzieci



Końcowym i jakże ekscytującym punktem programu 
wycieczki było wejście na wieżę widokową w 

Przemkowskim Parku Krajobrazowym



PRZEDSTAWIENIE PT. 
,,KSIĄŻKA TO MÓJ PRZYJACIEL”

To co dobre niestety szybko się kończy… Nasza podróż również dobiega 

końca. Ostatnim przystankiem będzie przedstawienie przygotowane 

przez dzieci o w/w tytule. Obecnie trwają bardzo intensywne próby,  

sami zobaczcie ☺







PODZIĘKOWANIA I ZAPROSZENIE NA 
PRZEDSTAWIENIE ☺

Chcielibyśmy w imieniu naszym i dzieci bardzo serdecznie podziękować osobom          
i instytucjom, które wsparły nas przy realizacji projektu. Korzystając z okazji 

pragniemy również zaprosić wszystkich na finałowe przedstawienie 
podsumowujące i zamykające projekt, które odbędzie się 01.07.2018r. na 

stadionie miejskim w Chocianowie o godz. 16.00

Koordynator Projektu 
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