Lato z Centrum Kultury Podgórza
2019-06-13
Wszystkich, którzy szukają pomysłów na to, jak nie nudzić się latem w mieście, Centrum
Kultury Podgórza zaprasza do skorzystania z atrakcji. W tym roku uczestnicy do wyboru będą
mieli pięć różnych cykli zajęciowych. Zapisy właśnie ruszyły.

Tegoroczna wakacyjna oferta Centrum Kultury Podgórza dla dzieci i młodzieży będzie
jeszcze bogatsza niż w ubiegłych latach. Wśród propozycji na lipiec i sierpień 2019
znalazły się: „Wakacyjny klub juniora”, „Letnie zajęcia edukacyjne”, warsztaty
„Reporter w akcji”, „Akademia młodego mówcy” oraz „Letnie plenery akademii
plastycznej”.
Terminy cykli zajęciowych zostały ustalone tak, aby chętni mogli łączyć ze sobą
wybrane z nich, a nawet wziąć udział we wszystkich. Podgórski Klub Juniora, czyli cykl
weekendowych zajęć i aktywności dla dzieci, organizowanych w trakcie roku
szkolnego, przypadł najmłodszym do gustu na tyle, że Centrum Kultury Podgórza
przygotowało jego letnia odsłonę. Zajęcia będą prawdziwą atrakcją dla pełnych
energii i ciekawych świata dzieci i młodzieży (w wieku 7-14 lat), lubiących ruch,
wycieczki i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
W klubowym programie znalazły się m.in.: wyjazd do stadniny koni w Mogile,
zwiedzanie zamków w Niedzicy, Czorsztynie oraz Zamku Lipowiec, wycieczki do:
Ojcowa i Pieskowej Skały, gospodarstwa ekologiczno-agroturystycznego w
Niezwojowicach czy Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.
Planowane jest również wspólne wyjście do dziecięcego parku rozrywki GOKidz! oraz
do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema. Nie zabraknie również gier i zabaw
rekreacyjnych w plenerze oraz konkursów z nagrodami. Zajęcia w ramach
Wakacyjnego Klubu Juniora będą organizowane od 24 czerwca do 19 lipca – w
poniedziałki, środy i piątki, w godz. 10.00-14.00.
Druga wakacyjna propozycja Centrum Kultury Podgórza to „Letnie zajęcia
edukacyjne”, czyli cykl różnorodnych warsztatów artystycznych, naukowych i
rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych (7-14 lat). To doskonała oferta dla
tych, którzy lubią spędzać czas wolny twórczo i aktywnie – rozwijając pasje i talenty,
a także zdobywając nowe umiejętności oraz wiedzę o otaczającym świecie.
W programie znalazły się m.in.: spotkanie z podróżnikiem „Przygotowanie do wielkiej
wyprawy”, warsztaty teatralne, plastyczne, artystyczne, origami i biologiczne, a także
wakacyjna zabawa taneczna połączona z nauką tańców z czterech stron świata.
Małych naukowców z pewnością zainteresuje również zaplanowany pokaz chemiczny.
Będzie też coś dla ciała, czyli joga dla dzieci z elementami gimnastyki. Dobry humor i
integrację z rówieśnikami zapewnią kalambury, konkursy i animacje. Zajęcia będą
organizowane od 25 czerwca do 18 lipca, we wtorki i czwartki, w godz. 10.00-14.00.
W letniej ofercie CKP nie zbrakło również praktycznych zajęć dla młodych adeptów
sztuki dziennikarskiej. Wszystkich (w wieku 8-12 lat), którzy chcą chwycić mikrofon w
dłoń i spróbować swoich sił w roli radiowca zapraszamy na warsztaty „Reporter w

akcji”. Uczestnicy nauczą się m.in. przeprowadzać sondę uliczną – przejdą krótki
instruktaż, wybiorą temat, opracują pytania, a następnie nagrają sondę. W planie jest
również przygotowanie – krok po kroku – audycji radiowej, a więc: wybór tematu,
podział ról, nagrywanie, montaż i prezentacja efektu końcowego przed publicznością.
Zajęcia będą realizowane w małych, maksymalnie 15-osobowych grupach. Warsztaty
reporterskie będą organizowane od 22 lipca do 2 sierpnia – w poniedziałki, środy i
piątki, w godz. 10.00-14.00.
Doskonałym uzupełnieniem dla warsztatów reporterskich będzie „Akademia młodego
mówcy”, w ramach której uczestnicy skupią się m.in. na ćwiczeniach z
autoprezentacji, dykcji i emisji głosu. Będą również poznawać swoje mocne strony,
kształtować pewność siebie i uczyć się radzenia sobie ze stresem. Nauczą się również
„odczytywać” mowę ciała i odkryją znaczenie gestów. Zajęcia będą organizowane od
23 lipca do 1 sierpnia we wtorki i czwartki, w godz. 10.00-14.00.
W czasie wakacji Centrum Kultury Podgórza chce również dostarczyć młodym
artystom (10-17 lat) nowych, twórczych inspiracji. Stąd kolejna, letnia propozycja,
czyli „Letnie plenery akademii plastycznej”. Ich uczestnicy będą starali się uchwycić
najbarwniejsze i najciekawsze pod względem malarskim zakątki Starego Podgórza –
obserwując przyrodę, przyglądając się urokliwym zabytkom, architektonicznym
perełkom i „podpatrując” życie codzienne mieszkańców. Swoje wakacyjne dzieła
będą tworzyć z wykorzystaniem akwareli, akryli, tłustych pasteli, ołówka i piórka.
Letnie sesje plenerowe będą organizowane w maksymalnie 10-osobowych grupach, w
trzech cyklach: 22, 24, 26 lipca; 5, 7, 9 sierpnia oraz 19, 21, 23 sierpnia, w godz.
11.00-14.00.
Liczba miejsc w ramach każdej z trzech letnich ofert Centrum Kultury Podgórza jest
ograniczona. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie: 12 656 36 70 wew.
30, natomiast zapisy odbywają się wyłącznie osobiście w Punkcie Informacyjnym CKP
na ul. Sokolska 13, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00.
Więcej informacji na stronie internetowej ckpodgorza.pl.
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