Półkolonie letnie 2022 „ ZDROWO – AKTYWNIE – KULTURALNIE”

II turnus

DODATKOWE ATRAKCJE

WARSZTATY TWÓRCZE „TEATR W WALIZCE”/Marcel Mroczek s.05a
mówi się, że podróże kształcą, lecz pewne żaby, których historię poznamy, na pewno nie znały tego
przysłowia. A szkoda! Podczas zajęć z użyciem zaczarowanej walizki przeniesiemy się do różnych krajów, by
poznać ich tradycje i zwyczaje. Wszystko okraszone dobrą zabawą, uczącą szacunku do drugiego człowieka
i jego inności, bowiem świat, który stoi przed nami otworem, czeka na poznanie go, a przede wszystkim
poszanowanie.

WARSZTATY RĘKODZIEŁA/Natalia Niedostatkiewicz s.204
podczas spotkania uczestnicy stworzą kolorowe zawieszki z wełnianymi pomponami,
które będą nawiązywać mocno do tradycyjnych strojów Peruwiańczyków. Usłyszą wiele ciekawostek na
temat odzieży mieszkańców z tamtego rejonu. Peruwiańczycy są doskonałymi rzemieślnikami a ich ubrania
są domowej roboty, nawet teraz w XXI w. Mieszkańcy Peru noszą poncza, sukienki, koce, swetry,
warstwowe spódnice, tuniki, kapelusze, chulla i inne a to wszystko w geometryczne wzory i żywe kolory,
które czynią je wyjątkowymi i niepowtarzalnymi.

WARSZTATY KULINARNE/Piotr Bajda s.102
tematem warsztatów będzie kuchnia włoska, dlatego uczestnicy wspólnie z prowadzącym, przygotują
włoskie danie przy okazji poznając tajniki gotowania i przyprawiania. Jakie przyprawy stosują Włosi? Które
z nich możemy stosować w naszym kraju i jak dotarły do Polski? To będą smaczne i pachnące warsztaty
zakończone konsumpcją przygotowanego wspólnie dania!

IMPREZA „MUZYCZNA SAMBA BATUCADA” POŁĄCZONA Z PIECZENIEM KIEŁBASEK. Wyjście do INKU
SZCZECIŃSKIEGO INKUBATORA KULTURY ul. Woj. Polskiego 90 / Rafał Krzanowski
impreza w trakcie której uczestnicy wybiorą się w barwną, muzyczną podróż do krajów Ameryki
Południowej, a zwłaszcza do Brazylii, Kuby i Peru. Poznają brazylijskie instrumenty perkusyjne takie jak:
AGOGO, TAMBORIM, CHOCALHO, CAIXA, REPINIQUE, CUICA, SURDO podstawowe, sambowe zagrywki
rytmiczne z karnawałowym swingiem oraz historię samby i kultury muzycznej Brazylii.
PROJEKCJA MULTIMEDIALNA / Monika Wilczyńska s.106
CODZIENNE POCZĘSTUNKI w formie cateringu ( śniadanie i obiad ) / Marzena Konefał s.104

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

