Program Spotkań rodzinnych - „Rodzina to siła”
termin: 16 sierpień 2015 r.
miejsce: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
Cele: Głównym celem spotkań rodzinnych „ Rodzina to siła” jest promocja wspólnego spędzania
czasu w gronie rodzinnym, rozwój twórczości dzieci oraz propagowanie wspólnego czytania
literatury.
12:00 -17:00 – Czytanie literatury na kocach w ogrodach Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
oraz słuchanie audiobooków
12:00 – 17:00 – Warsztaty plastyczne podczas których uczestnicy mogą zrobić własną zakładkę
do książki, pocztówkę z Pacanowa lub zaprojektować własną grę planszową.
12:00 – 17:00 – W budynku odbędą się warsztaty papiernicze oraz drukarskie.
Zajęcia papiernicze mają na celu przybliżenie historii papiernictwa w powiązaniu
z zabawą, tak aby w obecnej dobie Internetu uświadomić dzieciom jaką rolę wciąż
odgrywa papier. Warsztaty drukarskie będą miały na celu obrazowo ukazać czasy ery Gutenberga. Przyjrzymy się bliżej dużej prasie drukarskiej wzorowanej na prasie
Gutenberga.
12:00-17:00 – Podczas spotkań rodzinnych przy pomocy animatorów kultury każdy dorosły może
przypomnieć sobie gry i zabawy ze swoich lat młodzieńczych i zagrać w nie wspólnie
ze swoimi dziećmi. Na ulicy Kornela Makuszyńskiego przed Budynkiem
Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie odbędą się gry uliczne tj. skakanie
w klasy, w gumę, zabawy ze skakanką, hula- hop, żonglerka piłką nożną, pisanie
kredą itp. W strefie tej będzie również możliwość wzięcia udziału w grach
stolikowych i wielkoformatowych.
12:00- 17:00 – W strefie tęczowej krainy całe rodziny mogą wziąć udział w grach i zabawach
prowadzonych przez animatorów w bajkowych strojach. Odbywać się tu będą
zabawy ruchowe, tańce animacyjne, bajkowe quizy, słodkie konkurencje, pokaz
baniek mydlanych a w nagrodę dla uczestników zabawy malowanie buzi.
12:00 – 17:00 – W budynku Europejskiego Centrum Bajki odbywać się będą kulinarne pokazy.
Podczas zabawy uczestnicy nauczą się zasad bezpieczeństwa panujących w kuchni,
poznają podstawowe smaki i zapachy. Ich wiedza i umiejętności zostaną
sprawdzone w wielkim „Teście smaków i zapachów”. W trakcie warsztatów,
uczestnicy zamienią się w kucharzy, nauczą się przygotowywać kilka pysznych

i prostych dań, które z pewnością będą mogli odtworzyć w domowej kuchni.
Kucharze będą współtwórcami dań, które zjedzą ze smakiem i radością.
12:00-17:00 – Laboratorium Młodego naukowca - w tej strefie wysoko wykwalifikowana kadra
pedagogów przedstawi szereg eksperymentów naukowych, które w dużej mierze
będą wykonywane przez uczestników.
12:00 – 17:00 - Lodowe show, to nic innego jak warsztaty rzeźbienia w lodzie.
Uczestnicy będą mieli okazję stać się artystami, którzy współtworzą z naszym
rzeźbiarzem, postaci lodowe.
12:00 – 17:00 - Warsztaty Archeologiczne- podczas tych warsztatów archeolodzy przedstawią jak
wygląda ich praca, zobaczymy również prawdziwe wykopaliska archeologiczne.
12:00-17:00 – Warsztaty Szczudlarskie, kuglarskie, chodzenie po linie, żonglerka.
13:00 – 14:00 - Spotkanie autorskie z wybitną pisarką i autorką bajek wierszy dla dzieci prof. Joanną
Papuzińską.
14:00 – Rozstrzygnięcie Konkursu „ Moja rodzina podczas wspólnej zabawy”
Podczas spotkań rodzinnych nie zabraknie również tanecznego karaoke, rodzinnych filmów
w kinie konkursów i zabaw. Podczas spotkań rodzinnych można zapoznać się z wystawą rzeźby
plenerowej, która odwołuje się do piaskowych babek, które są naturalnym śladem aktywności
dziecka podczas zabawy.
Wzdłuż ulicy Karskiej na wysokości Europejskiego Centrum Bajki rozstawione będą stoiska
sprzedażowe oraz gastronomiczne. Na zewnątrz Europejskiego Centrum Bajki nie zabraknie również
stoiska z literaturą dziecięcą i młodzieżową z możliwością jej zakupu.

