
 

 

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ 

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza  

 

Projekt „MAŁOLATY Z KULTURĄ NA TY” obejmuje 4 rodzaje przedsięwzięć kulturalnych                                  

i edukacyjnych, realizowanych z udziałem instytucji kultury, instytucji i placówek 

oświatowych oraz dzieci, rodziców, opiekunów na terenie regionu częstochowskiego od maja 

do sierpnia 2013 r.  

OCZEKUJEMY NA ZGŁOSZENIA DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, BIBLIOTEK, PRZEDSZKOLI, 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  /na zasadach współpracy partnerskiej/ 

ORAZ INDYWIDUALNE ZGŁOSZENIA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.  

RAZEM LANSUJEMY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY  

MODĘ NA KULTURĘ  

W programie zajęcia, warsztaty i wydarzenia artystyczne na terenie regionu 

częstochowskiego: 

I.„BAJKI  UCZĄ NAS ROZUMIEĆ ŚWIAT”.                                                                                                        

- Interaktywne bajki edukacyjne oraz ogólnorozwojowe zajęcia teatralne o charakterze     

zabawowym, wspólna praca nad wystawieniem bajki w wykonaniu dzieci;                                                                                                                                                             

- Bajkowy Świat Recytatora z Przedszkola – formuła konkursowa oraz warsztaty z zakresu 

kultury słowa dla najmłodszych;                                                                                                                          

- Inscenizacje bajek dla dzieci, spotkania z aktorami, wyjazd do teatru;                                                                                                

- Wykłady dla rodziców z zakresu bajkoterapii;                                                                                                      

- Konkurs dla dorosłych na napisanie bajki na temat „O dobrym wychowaniu”;                                  

- Nagranie  bajek nagrodzonych w konkursie w interpretacji aktora – wydanie audiobooka. 



II. AKADEMIA MAŁEGO MIŁOŚNIKA SZTUKI 

- Interaktywne zajęcia, gry i zabawy, przybliżające dziecku w przystępnej formie świat sztuki;                            

- Zajęcia plastyczne z zastosowaniem technik recyklingu oraz wykorzystaniem materiałów 

codziennego użytku, zapoznanie dzieci z wybranymi dziełami sztuki, tworzenie własnych prac 

plastycznych, poznawanie tradycyjnych i nowoczesnych technik plastycznych;                                            

- Zajęcia muzyczne dla najmłodszych w formie ćwiczeń i zabaw kształtujących słuch 

muzyczny, poczucie rytmu, umiejętności wokalne oraz przybliżające ważne dzieła światowej 

muzyki klasycznej. 

III. SUPERFOTA MAŁOLATA. Akcja fotograficzna dla uczniów szkół podstawowych:                                                                                                                                                                          

- Ogłoszenie Fotokonkursu „Kulturalne małolaty”;                                                                                                                   

- Udział uczestników zgłoszonych do konkursu fotograficznego w warsztatach prowadzonych 

przez artystę-fotografika;                                                                                                                                                       

- Przeprowadzenie konkursu fotograficznego, ocena fotografii, uhonorowanie laureatów;                                

- Publikacja najlepszych fotografii – wydawnictwo, portal internetowy. 

IV. KULTURALNI.PL. Akcja kulturalna dla dzieci i rodziców, obejmująca:   

- Język angielski dla najmłodszych;                                                                                                                               

- Pogadankę dla małych dzieci z zakresu dobrego wychowania;                                                                                                           

- Turniej Wiedzy dla dzieci „Jak się zachować?”;                                                                                                                     

- Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Z kulturą bliżej do ludzi”;                                                                    

- Warsztaty dobrego wychowania dla dzieci i rodziców.       

Zajęcia oraz imprezy artystyczne poprowadzą profesjonaliści - pedagodzy, artyści, trenerzy  

 

 

Szczegółowe informacje na stronach Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie: 

www.rok.czestochowa.pl oraz www.art-region.pl  

tel. 34-324-46-51 oraz 34-324-94-81 

 

       

                                          

                                                                                                                            Dofinansowano ze środków  

                                                                                                                              Narodowego Centrum Kultury w ramach 

                                                                                                                                        programu NCK Kultura-Interwencje 

                                                                                                                                                        

http://www.rok.czestochowa.pl/
http://www.art-region.pl/
http://www.nck.pl/

