
Od 17 do 21 lutego potrwa Zimowa Akademia  Zabawy zorganizowana w NDK z 
okazji ferii zimowych. Poza dobrą zabawą, dzieci będą mogły także rozwijać swoje pasje. 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, odbywać się będą od 17 do 21 lutego 2014 r., od  
poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 15:00.

Uczestnicy Zimowej Akademii Zabawy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, 
nauczą się opracowywania i realizacji własnych artystycznych pomysłów, a także właściwych 
postaw wobec innych i kultury osobistej związanej z uczestnictwem w seansach filmowych i 
spektaklach teatralnych.

W programie znajdą się między innymi:
- zabawy integracyjne , czyli gry i zabawy na wesoło oraz zabawy z chustą animacyjną, itp.;
-  zajęcia  teatralne „Scena,  wyobraźnia  i  My”,  których celem jest  poznanie teatru poprzez 
zabawę;
- „Nutka z akordeonem”, zajęcia muzyczno-wokalne, podczas których w czasie wspólnego 
śpiewania piosenek biesiadno-ludowych, dzieci zapoznają się z elementami folkloru i tradycji 
ludowej;
- zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały będą ilustracje do czytanych głośno 
bajek; zajęcia kształtują wyobraźnię, zdolności manualne i plastyczne;
- zabawa z gliną, czyli zajęcia w pracowni ceramicznej, podczas których dzieci samodzielnie 
wykonają prace w glinie.

Ponadto przewidziany został wyjazd do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie, a także 
seans filmowy w nowogardzkim kinie „Orzeł”. Podczas pięciu godzin pobytu w NDK dzieci 
mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i instruktorską, a także ciepły posiłek.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK 17.02.2014

GRUPA I
10:00-11:30 Integracyjne zabawy w grupie
11:30-13:00 Scena, wyobraźnia i My – zabawy teatralne
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Malowane bajki – prace inspirowane czytanymi bajkami

GRUPA II
10:00-11:30 Integracyjne zabawy w grupie
11:30-13:00Malowane bajki – prace inspirowane czytanymi bajkami
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Scena, wyobraźnia i My – zabawy teatralne
 
WTOREK 18.02.2014

GRUPA I
10:00-13:00 Poznajemy tajniki piekarni / wyjście do piekarni p. Pędziszczaka
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Nutka z akordeonem – śpiewamy piosenki biesiadno-ludowe

GRUPA II
10:00-13:00 Poznajemy tajniki piekarni / wyjście do piekarni p. Pędziszczaka
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Nutka z akordeonem – śpiewamy piosenki biesiadno-ludowe



 
ŚRODA 19.02.2014

GRUPA I
10:00-15:00 Wyjazd do Teatru Lalek Pleciuga na spektakl pt. „Pinokio”

GRUPA II
10:00-15:00 Wyjazd do Teatru Lalek Pleciuga na spektakl pt. „Pinokio”
 
CZWARTEK 20.02.2014

GRUPA I
10:00-11:30 Ceramika – zabawa z gliną
11:30-13:00 Bajkowa sesja zdjęciowa
13:00 – 13:30 Obiad
13:30-15:00 Zabawy z chustą Klanza i nie tylko – zabawy ruchowe, tańce integracyjne, 
kalambury

GRUPA II
10:00-11:30 Bajkowa sesja zdjęciowa
11:30-13:00 Ceramika – zabawa z gliną
13:00 – 13:30 Obiad
13:30-15:00 Zabawy z chustą Klanza i nie tylko – zabawy ruchowe, tańce integracyjne, 
kalambury
 
PIĄTEK 21.02.2014

GRUPA I
10:00-13:00 Bajka na ekranie „Piłkarzyki rozrabiają”
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Rozgrywki sportowe

GRUPA II
10:00-13:00 Bajka na ekranie „Piłkarzyki rozrabiają”
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Rozgrywki sportowe

Nowogardzki Dom Kultury
informuje, że nie ma już wolnych

miejsc na ZIMOWĄ AKADEMIĘ ZABAWY. 


