Zostań adeptem

Letnia Akademia Kreatywności to wyjątkowe
warsztaty edukacyjno-animacyjne dla dzieci
realizowane w czasie wakacji. Codzienne spotkania
są gwarancją ogromnej dawki ciekawostek, inspiracji
oraz dobrej zabawy.

najbardziej twórczej akademii
na świecie

Różnorodność tematyczna zajęć sprawi, że każdy
adept Akademii będzie miał okazję odkryć nowe
zainteresowania i rozwinąć talenty…

Bloki tematyczne

film i teatr / muzyka / taniec / ekologia /
sport / świat / moda / nauka / bajki / kosmos
Każdego dnia turnusu dzieci będą realizować jeden,
wybrany blok tematyczny. W czasie sześciogodzinnego
spotkania nie zabraknie twórczych zajęć pobudzających
wyobraźnię, pogłębiających wiedzę oraz tych
ogólnorozwojowych i aktywizujących społecznie.

O nas
Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych to organizacja,
dla której priorytetem jest rozwój dzieci i młodzieży.
Od szesnastu lat zajmujemy się edukacją artystyczną
młodego pokolenia, staramy się rozszerzać ich
horyzonty, łamać schematy, a także odkrywać
i wykorzystywać ogromny potencjał drzemiący
w każdym dziecku. Oprócz zajęć dodatkowych
organizujemy również wydarzenia kulturalne oraz
obozy taneczne i półkolonie.

Plan dnia
Wiek
uczestników

6-11 lat

8:45–9:00
9:00–10:00
10:00–11:00
11:00–11:30
11:30–15:00
15:00

zbiórka uczestników
zajęcia animacyjne
warsztaty plastyczne
posiłek
warsztaty tematyczne
odbiór dzieci

Kontakt
Grzegorz Mączka: 577 559 221
Edyta Antoniak: 577 558 221

Wakacje 2022
półkolonie

#LetniaAkademiaKreatywności

Film i teatr

Świat

Magia kina i teatru czaruje, zachwyca i przenosi do innego
świata. Warsztaty dla dzieci będą doskonałą okazją do
poznania tajników sztuki filmowej oraz gry aktorskiej.
W czasie zajęć dzieci będą m.in:
» przygotowywać wielkoformatową grę „Kinomaniaka”
» tworzyć elementy scenografii
» poznawać gatunki filmowe

Każdy kocha podróże, czasami wystarczy odrobina
wyobraźni i kreatywności, aby jednego dnia zwiedzić
cały świat. W czasie naszych zajęć dzieci dowiedzą się
wielu ciekawostek historycznych i kulturowych o każdym
z siedmiu kontynentów, a także poznają zwyczaje i tradycje
z najciekawszych państw świata. W programie:
» quiz wiedzy o świecie
» tworzenie makiet miast
» „Album z podróży”

Muzyka
Warsztaty będą podróżą po gatunkach i stylach muzycznych,
a także okazją do prezentacji talentów wokalnych, a nawet
technicznych. W programie:
» tworzenie prostych instrumentów muzycznych
» karaoke
» quizy i zabawy muzyczno-ruchowe

W autorskim programie półkolonii
przewidziane są warsztaty,
dzięki którym dzieci:
» Pogłębią wiedzę z zakresu ekologii i twórczo
ją wykorzystają.
» Zapoznają się ze specjalistycznym słownictwem
filmowym i teatralnym.
» Usystematyzują wiedzę ogólną o świecie.
» Będą miały możliwość rozwoju muzycznego.
» Poznają ciekawe kroki i style taneczne.
» Efektowne doświadczenia naukowe przybliżą
im świat nauk przyrodniczych.
» Nauczą się zdrowej rywalizacji uczestnicząc
w konkurencjach sportowych i zabawach
animacyjnych.
» Przeniosą się do świata baśni.
» Dadzą upust kreatywności tworząc pokaz
mody.
» Kosmos przestanie mieć dla nich tajemnice.

Taniec
Ruch i rytm niezwykle rozwijają dzieci, wydobywają ich
potencjał artystyczny, a także wspierają dobre relacje
rówieśnicze. W czasie tego dnia dzieci poznają ciekawe
historie powstania różnych stylów tanecznych, a także dadzą
upust energii ucząc się kroków i układów. W programie:
» zabawy animacyjne
» krzyżówki wielkoformatowe
» gry zręcznościowe

Ekologia
Świat bez trujących śmieci będzie możliwy tylko wtedy,
kiedy najmłodsze pokolenie zostanie wychowywane
w duchu ekologii, w trosce o przyrodę i losy naszego świata.
W programie:
» dekorowanie ekologicznych toreb
» doświadczenia przyrodnicze
» zagadki i gry wielkoformatowe

Sport
Sport to zdrowie! W czasie zajęć dzieci będą mieć możliwość
poczucia się niczym prawdziwy Olimpijczyk, biorąc udział
w przeróżnych zawodach- od gier zespołowych, po sporty
indywidualne. W programie:
» organizacja Akademickich Igrzysk Sportowych
» tworzenie artystycznych piłek
» gry i zabawy

Moda
Świat mody potrafi być fascynujący, a cechą
najwybitniejszych kreatorów zawsze była pomysłowość.
Transformacja trendów modowych będzie dla naszych
adeptów okazją do świetnej i twórczej zabawy.
W programie:
» przygotowanie pokazu
» projektowanie strojów scenicznych
» tworzenie kapeluszy

Nauka
Ciekawe doświadczenia przyrodnicze i efektowne
eksperymenty to gwarancja dobrej zabawy i ogromnej
dawki wiedzy. W programie:
» „Ryzyk-fizyk” – blok doświadczeń
» zabawy ruchowe
» budowa teleskopu

Bajki
W naszej Letniej Akademii Kreatywności adepci
przenoszą się do wspaniałego świata księżniczek, rycerzy i
superbohaterów. W programie:
» bajkowy bal przebierańców
» baśniowe kalambury
» projekcja bajek w stylu retro

Kosmos
Podbój kosmosu, międzygalaktyczne przygody, a także
spotkanie z Marsjanami. Dawka kosmicznej energii
na zajęciach naszej akademii nie ominie nikogo.
W programie:
» budowa rakiety
» statek kosmiczny
» marsjański przyjaciel

