I Ty zostaniesz Indianinem
wakacyjne spotkania w Tułowickim Ośrodku Kultury
(tel. 77 4600672)
I tydzień 6-10 lipca 2020
Poniedziałek:
6 lipca 2020
1000 - 1400

Wtorek:
7 lipca 2020
1000 - 1400

Środa:
8 lipca 2020
1000 - 1400

Czwartek:
9 lipca 2020
1000 - 1400

Piątek:
10 lipca 2020
1000 - 1400

Pierwszego dnia spotykamy się o godz. 1000 w sali widowiskowej
TOK. Poznamy się, podzielimy na dwa plemiona. W świat Indian, z
przymrużeniem oka, wprowadzą nas bohaterowie kreskówek. Nauczymy się indiańskiego tańca, wspólnie nadamy indiańskie imiona. Będziemy budować tipi, każdy swoje. Prosimy o przyniesienie niepotrzebnej
poszwy ;-)
Czekając na planowane o godz. 1100 – warsztaty ceramiczne-lepienie z
gliny powtórzymy taniec, który będzie nam towarzyszył każdego dnia!
Przed nami także wykonanie własnego pióropusza. Po warsztatach
będziemy zajmować się rękodziełem – jeśli będzie taka potrzeba to
kończymy pióropusze, zaczynamy ozdabianie worka jutowego.
Przed nami dzień sportowej rywalizacji. Jedną z planowanych
konkurencji będzie strzelanie z łuku, ale musimy sobie te łuki
przygotować. Wspólnie opracujemy tory przeszkód, szyszki
obowiązkowe, i zabawa wystartuje. Po odpoczynku wracamy do
ozdabiania worka na indiańskie skarby. Technika dowolna,
wyszywanie, naszywanie koralików, plecenie.
Czekając na spektakl teatralny spotkamy się z druhami Ochotniczej
Straży Pożarnej w Tułowicach. Będziemy się przygotowywać do
piątkowej wyprawy do lasu, powtórzymy udzielanie pierwszej pomocy.
O godz.12.00 – teatr ”Prastara książnica. Skarb i tajemnica”. Piratka
Kira to odkrywca. Swoją ogromną ciekawość świata przejawia
podróżując. W telefonie ustala plan wycieczek i z determinacją płynie
na swoim statku do celu. Pewnego dnia dociera do zaginionej wyspy,
na której podobno ukryty jest skarb. Kiedy szczęśliwa próbuje
otworzyć swoją internetowa mapę do skarbu, okazuje się, że na wyspie
nie ma.... WiFi!!? Co teraz zrobić i jak sobie poradzić? Jak rozpalić
ognisko? Jak rozbić obóz?
Zabawa w lesie. Przed nami dzień spędzony na świeżym powietrzu.
Jak prawdziwi Indianie będziemy starać się wytropić leśne zwierzęta,
idąc po ich śladach. Zabawa we współpracy z Nadleśnictwem
Tułowice. W czasie spaceru na miejsce spotkania będziemy przyglądać
się przyrodzie, szukać wskazówek na niebie.

Prosimy o dokładne przeanalizowanie planów na każdy dzień. Głównie pod kątem
dopasowania ubioru do proponowanych zajęć. Każde dziecko obowiązkowo ma mieć
nakrycie głowy. Przy planowanych zabawach w lesie, ochronę przed komarami i
kleszczami. Prosimy też aby zadbać o wystarczającą ilość płynów i kanapki, zamiast
chrupek czy ciastek.

