
„STARODZIEJE - podróże do 
przeszłości”

W ferie zimowe od 18 do 22 stycznia 2016 w godzinach 9.00-15.00 zapraszamy dzieci i 
młodzież w wieku od 6 do 13 lat na wyjątkowy projekt, który przeniesie Was w czasie, do 
dalekiej przeszłości. Proponujemy Wam aktywne, twórcze poznawanie historii, dziejów 
sztuki, kultury, dawnych obyczajów, legend i baśni. Z nami poznacie fakty i mity, prawdę i 
fikcję. Podróż odbywać będziecie z orbity czasowej na orbitę czasową działań artystycznych, 
naukowych i sportowych. Poznacie ciekawe opowieści, które staną się inspiracją do 
kreatywnego tworzenia niepowtarzalnych dzieł z kolorów, form, słów, obrazów i dźwięków. 
Nasze spotkania będziemy rozpoczynać opowieścią, muzyką, prezentacją artystyczną, która 
rozbudzi Waszą wyobraźnię, zaktywizuje do twórczych działań i poznawania tajemnic sztuki 
i nauki na warsztatach plastycznych, literackich, radiowych, animacji filmowej, muzycznych, 
tanecznych, cyrkowych, naukowych oraz sportowych. 
W czasie pobytu w SCKM będziecie brali udział w różnych zajęciach, codziennie w czterech 
rodzajach spośród niżej wymienionych.
Ferie z Nami to gwarancja ponadczasowych wrażeń, to podróż na orbitę czasowej 
przyjemności, twórczości, zdolności i radości. 

Wybierzcie STARODZIEJE w SCKM!



Zapisy na udział w projekcie „STARODZIEJE - podróże do przeszłości” realizowanym od 18
do 22 stycznia 2016 przyjmujemy telefonicznie pod numerami telefonu - 12 430 50 90, 12 
430 51 54 lub e-mailowo: biuro@sckm.krakow.pl
Ilość miejsc ograniczona!
Koszt udziału w projekcie w godz. 9.00-15.00: 10 zł dziennie
W ramach powyższej kwoty zapewniamy gorący posiłek / 6 zł za danie obiadowe z 
kompotem / i materiały realizacyjne 4 zł. Uczestników prosimy o przyniesienie dodatkowych 
kanapek, ulubionych napoi oraz na zmianę obuwia sportowego do ćwiczeń i zabaw.

„KORZENIE MUZYKI” - SKĄD SIĘ WZIĘŁA MUZYKA? 
19 stycznia, 20 stycznia, 22 stycznia
Podróż do muzycznej przeszłości połączona z prezentacją instrumentów. Opowiemy i 
zagramy o tym, przy jakiej muzyce bawili się nasi dziadowie. Omówimy style muzyczne i 
pokażemy, ile z nich zostało w dzisiejszej muzyce. Pobawimy się dźwiękami instrumentów 
klawiszowych, gitary, skrzypiec, kontrabasu i drumli.
Prowadzenie: Adam Niedzielin, Piotr, Krawczyk, Roman Ślazyk

„INNA BAJKA - OPOWIEŚCI WĘDROWNEGO GRAJKA” 
18 stycznia, 21 stycznia 
„Legenda o pieśni” wg Janusza Korczaka
Baśniowy poemat o początkach muzyki. Opowieść przeniesie nas w czasy, kiedy na świecie 
panowała cisza. Stworzenie było piękne, ale spowite milczeniem. Tajemnicę dźwięku znali 
tylko aniołowie w niebie...

„Królowa Śniegu” wg H. Ch. Andersena
Baśniowy świat w którym dobro ściera się za złem, prawda z fałszem, a żar miłości 
rozgrzewa nawet najbardziej zmarznięte serca. Wędrowny Grajek przygrywać będzie 
skandynawskie melodie na skrzypcach i drumli. Podczas wspólnego muzykowania na 
„zimowych” instrumentach będziemy poszukiwać dźwięków z lodowej krainy.
Prowadzenie: Aleksandra Barczyk, Tadeusz Dylawerski, Piotr Krawczyk

KSIĘŻNICZKA ZAMKNIĘTA W WIEŻY
Przekujemy legendę w czyn, czyli zaprojektujemy i zbudujemy makietę gotyckiego zamku z 
opakowań i kolorowych kartonów. Zabawimy się w zgaduj - zgadulę i obejrzymy prezentację 
o gotyckich zamkach.
Prowadzenie: Violetta Chmielewska, Michał Baca

KRÓL, KRÓLOWA, RYCERZE, DAMY DWORU, ŻACY, BŁAZNY, KUGLARZE I 
MUZYKANCI 
Jak wyglądało życie w gotyckim mieście. Jakie noszono stroje w średniowieczu i jak 
wyglądał dzień powszedni mieszkańców miasta. Wyko-namy kukiełki z kartonów i papieru 
kolorowego, włóczki, szmatek i innego rodzaju aplikacji. Dowiemy się czy każda figura miała
swój atrybut, czyli cechę wyróżniającą dopasowaną do swego stanu?
Prowadzenie: Violetta Chmielewska, Michał Baca

„MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU” 
Multimedialna podróż po epokach muzycznych połączona z muzyką graną na żywo. 
Prezentacje i wspólne muzykowanie na instrumentach. Pierwszym tematem spotkania będzie 
„Muzyczna podróż po zamierzchłych czasach”, drugim „Od patefonu po MP3, czyli 



muzyczny spacer po czasach niedawnych”. Nie jest wymagana umiejętność gry.
Prowadzenie: Piotr Krawczyk, Piotr Niedziałek

„SMOKOLANDIA”
Któż nie zna opowieści o smokach, smoczycach i innych dziwnych bajkowych stworach. 
Przeniesieni w przeszłość, poznając różne na przestrze-ni wieków wizje smoków, stworzymy 
Smoczą Krainę. W technice papieroplastyki, geometryczne figury zamienimy w przestrzenne 
dzieła, kolo-rowe obrazy waszych indywidualnych wyobrażeń postaci smoka. 
Prowadzenie: Beata Sarapata, Małgorzata Flisek 

„W GRODZIE PIASTÓW I JAGIELLONÓW” 
Historie o dawnych czasach, władcach oraz otoczeniu w którym żyli królowie, będą tematem 
wykonywanych przez uczestników pocztówek z Krakowa. Poszukamy inspiracji w naszym 
królewskim mieście, przyglądając się sakralnej i świeckiej architekturze Wawelu, Starego 
Miasta, Rynku i Kazimierza. Wykonamy rysunki, obrazy na foli, ołówkiem, czarnym 
cienkopisem oraz farbami akrylowymi.
Prowadzenie: Beata Sarapata, Małgorzata Flisek 

„STARODZIEJE”- ZAJĘCIA LITERACKO-DZIENNIKARSKIE
Opowieści oraz inscenizacje dawnych baśni ludowych, interaktywne zabawy i wykonywanie 
prac plastycznych. Nagranie w studiu radia Pryzmat rozmów z uczestnikami na temat 
poznanych baśni, m.in. „Żelazne trzewiki”, „Królewna zaklęta w żabkę”, „O ptaku 
Cezariuszu”, „Zaczarowane ręce”.
Prowadzenie: Jadwiga Mączyńska, Agnieszka Tobijasiewicz

„CZTERNAŚCIE BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII LESZKA 
KOŁAKOWSKIEGO”- FILOZOFICZNE HISTORIE
Wspólnie odkryjemy tajemnice krainy Lailonii! Poznamy animowane ekranizacje powiastek 
filozoficznych wybitnego filozofa, powstałe w poznańskim Studiu Filmów Animowanych. 
Znakomicie sfilmowane bajki z Lailonii mają wyjątkową wartość edukacyjną, będą stanowić 
dla uczestników inspirację do odkrywania świata wartości uniwersalnych, pojęć etycznych, 
estetycznych i nowych aspektów wiedzy o nas samych i świecie, w którym żyjemy. A dzięki 
warsztatowi animacji poklatkowej uczestnicy stworzą własne wizje „bajek filozoficznych”. 
Prowadzenie: Marzena Dudziuk-Koluch, Sylwia Szczepańska-Horoszko

„TANIEC KREATYWNY”
Jeżeli w przeszłości taniec nie sprawiał Wam radości, teraz będziecie mieli okazję przeżyć 
taneczną przygodę, doświadczyć pozytywnych emocji w ruchu inspirowanym muzyką. 
Poznacie elementy składowe ruchu, świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni. 
Dzięki wyobraźni ruchowej znajdziecie indywidualny sposób poruszania się, rozwiniecie 
pamięć ruchową, skupicie uwagę, a także otworzycie się na innych. 
Prowadzenie: Marta Pietruszka, Janusz Głowacz

„NAUKOWE HISTORIE I EKSPERYMENTY”
Świat przyrody, fizyki ma swoje tajemnice, spróbujemy poznać wybrane zjawiska, zrozumieć
ich naukowe podstawy, przekonać się w praktyce poprzez wykonywanie eksperymentów, jak 
działają prawa natury w codziennym życiu.
Prowadzenie: Renata Szymczak, Urszula Tarasek 

„KUGLARZE I MIMOWIE” 



Warsztaty cyrkowe w czasie których poznamy historię kuglarzy, sztuki cyrkowe, spróbujemy 
poznać siebie nawzajem i swoje możliwości, nauczymy się różnych dyscyplin, takich jak: 
żonglowanie piłkami, chustkami, obręczami, kręcenie talerzami, flowerstickami, pojami, 
ewolucje diabollo, chodzenie na szczudłach, jazda na monocyklu. 
Prowadzenie: Aleksandra Barczyk, Tadeusz Dylawerski

AKADEMIA SZTUK WALKI
Zapoznamy Was z historią sztuk walki. Poznamy chińskie kung-fu, uważane za kolebkę wielu
współczesnych sztuk walki. Zapoznamy się z historią japońskiego jujutsu i aikido, a także 
zgłębimy tajniki koreańskiego hapkido i taekwondo. Podczas zajęć porównamy i odnajdziemy
wspól-ne cechy tych różnych sztuk walki i zobaczymy, jak kształtowały się przez stulecia pod
wpływem kultury każdego z tych krajów. Na zajęcia zapraszamy zainteresowanych, którzy 
chcą poznać sztuki walki i brać udział codziennie w praktycznych ćwiczeniach.
Prowadzenie: Zenon Liszkiewicz

GRY I ZABAWY SPORTOWE
Zajęcia sportowe - ćwiczenia, zawody, zabawy. 
Prowadzenie: Janusz Głowacz, Radosław Ruchała


	„STARODZIEJE - podróże do przeszłości”

