WIELKI ŚWIAT - AKCJA WAKACJE 2022
PROGRAM LETNIEJ AKCJI W ŚWIETLICACH GMINY MASŁÓW
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY „SZKLANY DOM” W CIEKOTACH
ŚWIETLICA W BARCZY
zajęcia odbywać będą się we środy i piątki w godzinach 10:30 – 14:30
CZERWIEC

29 CZERWCA - „O Samurajach, smokach i Sushi” zajęcia krajoznawcze o bardzo dalekim
wschodzie, będziemy robić to z czego słynie kuchnia japońska – sushi.
LIPIEC
20, 22 LIPCA - „Wiatr do Wschodu”- o kulturze i tożsamości Ukrainy i Armenii opowiedzą
wolontariuszki z tych krajów. Tym razem pośpiewamy piękne ukraińskie pieśni tradycyjne i
wykonamy prace plastyczne nawiązujące do antycznych, ormiańskich korzeni…
27, 29 LIPCA - Co - nieco o Bliskim Wschodzie a dokładnie o Jordanii i Turcji opowiedzą
wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Kielcach. Będą też gry i zabawy popularne wśród
jordańskich i tureckich dzieci.

ŚWIETLICA W CIEKOTACH
zajęcia odbywać będą się we wtorki i piątki w godzinach od 11:00 do 15:00
4 LIPCA - Zapraszamy na Tydzień Kulinarny. Będziemy przygotowywać pyszne słodkości
(babeczki owocowe i ciasto jogurtowe) oraz zdrowe sałatki.
11, 12 LIPCA - Nocleg w świetlicy. Zbiórka w świetlicy o 17.00. W programie m.in. gry i
zabawy świetlicowe, wspólne przygotowanie kolacji: pizza. Dzieci przynoszą ulubione dodatki
do pizzy, zapewniamy produkty na ciasto. Rano wspólne przygotowanie śniadania oraz gry i
zabawy na terenie świetlicy. Odbiór dzieci do godziny 15.00. Rodzice zobowiązani będą do
wypełniania dokumentów (zgody na udział dziecka w wydarzeniu), szczegóły u edukatorki w
świetlicy. Na nocleg należy zabrać: śpiwór lub koc, poduszkę i prześcieradło, przybory
toaletowe, ręcznik, dodatki do pizzy, produkty na śniadanie, ulubione przekąski
Ilość miejsc ograniczona!
19, 22 LIPCA - Podwórkowa galeria sztuki. Zapraszamy na wielką artystyczną przygodę. W
programie: malowanie wielkoformatowego witrażu na foli rozpiętej między drzewami,
tworzenie obrazów, mozajek z zakrętek i butelek plastikowy, tworzenie obrazów 3D z rolek po

papierze toaletowym. Potrzebne materiały: rolki po papierze toaletowym, zakrętki od butelek,
butelki plastikowe
29 LIPCA – Festiwal Światła. Dzieciaki wezmą udział w tworzeniu lampionów, małych
latarenek z malowanych słoików i innych szklanych opakowań. Na finał zaprosimy na
wieczorną prezentację rozmieszczonych w plenerze światełek. Start o godz. 21.30
ŚWIETLICA W DĄBROWIE
zajęcia odbywać będą się we wtorki i piątki w godz. 11.00 – 15.00
CZERWIEC
28 CZERWCA – Praca plastyczna wykonana z nasion i ziaren ( na zajęcia należy przynieść
ziarna lnu, maku, sezamu, ryżu, grochu, czarnuszki, różnych kasz, pestki dyni)
LIPIEC
12 LIPCA – Dzień Grecki, podczas którego uczestnicy zajęć dowiedzą się gdzie znajduje się
Grecja, poznają podstawowe symbole tego Kraku, flagę, zabytki oraz wyspy. Poznają historię
igrzysk olimpijskich oraz dyscypliny sportu jakie obowiązywały w starożytnej Grecji. Na
koniec przygotujemy grackie przysmaki oraz pyszny deser. Zajęcia poprowadzą wolontariusze
z Grecji.
19 LIPCA – Dzień Francuski, uczestnicy poznają bliżej ten kraj oraz i wypieką aromatyczne
ciasteczka z ciasta francuskiego, zaś w drugiej części korzystając z francuskiej techniki
dekoracyjnej decoupage ozdobią drewniane pudełeczka na drobiazgi.
22 LIPCA – Smaki Lata. Zajęcia kulinarne na których mali kucharze nauczą się robić bułki
drożdżowe z jagodami.
29 LIPCA – Lato w lesie – spacer do lasu, wejście na górę Domaniówkę, a po powrocie do
świetlicy wspólny grill.
ŚWIETLICA W DOLINIE MARCZAKOWEJ
zajęcia dla dzieci będą odbywać się we wtorki i czwartki w godzinach 10:30 – 14:30

CZERWIEC
28, 30.06. - „O Samurajach, smokach i Sushi” zajęcia krajoznawcze o bardzo dalekim
wschodzie, zabawy i prace plastyczne inspirowane kulturą dalekiego wschodu (będziemy
robić wielkiego smoka z kartonu), przysmak kuchni japońskiej – robimy sushi!
LIPIEC

12 LIPCA - „Zielono mi” – Irlandia – Kraj słynący z tańca i pięknych, nadmorskich
krajobrazów. Będziemy pracować nad różnymi odcieniami zieleni mieszając farby niebieską i
żółtą i malować shamrock (trójlistną koniczynę)
19, 21 LIPCA - Co nieco o Bliskim Wschodzie a dokładnie o Jordanii i Turcji opowiedzą
wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Kielcach. Będą też gry i zabawy popularne wśród
jordańskich i tureckich dzieci
28 LIPCA - „Wiatr do Wschodu”- o kulturze i tożsamości Ukrainy i Armenii opowiedzą
wolontariuszki z tych krajów. Tym razem pośpiewamy piękne ukraińskie pieśni tradycyjne i
wykonamy prace plastyczne nawiązujące do antycznych, ormiańskich korzeni…

ŚWIETLICA W WIŚNIÓWCE
zajęcia odbywać będą się w środy od godz. 11:00 do 15:00 oraz w czwartki od godz.
13:00 do 17:00.
6,7 LIPCA - Zapraszamy na Tydzień Kulinarny. Będziemy przygotowywać pyszne słodkości
(babeczki owocowe i ciasto jogurtowe) oraz zdrowe sałatki.
13, 14 LIPCA - Gra terenowa „Tajemnice Wiśniówki”. Podczas zajęć powstanie jedyna taka gra
terenowa. Dzieci podzielone zostaną na dwie grupy, po czym przygotują mapy i zagadki do
rozwiązania dla grupy przeciwnej. Na finał obie grupy wezmą udział w stworzonej przez
siebie grze, która oczywiście prowadzić będzie przez ulice i drogi Wiśniówki.
27-28 LIPCA
Festiwal Światła. Dzieciaki wezmą udział w tworzeniu lampionów, małych latarenek z
malowanych słoików i innych szklanych opakowań. Na finał zaprosimy na wieczorną
prezentację rozmieszczonych w plenerze światełek. Start świetlnego finału 28 lipca o godz.
21.30

WYCIECZKI
1 LIPCA
SPACER LITERACKI – ŚLADEM ŚWIĘTOKRZYSKICH LEGEND
Wydarzenie w ramach Festiwalu Sztuki i Mediów Otwarte Książki, który odbywać będzie się w
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach od 1 do 3 lipca. Spacer prowadzony
przez przewodników sprzed sklepu ABC w Masłowie Drugim na szczyt góry Klonówki i
Diabelski Kamień połączony z czytaniem legend świętokrzyskich, w tym oczywiście tych
dziejących się na terenie i w okolicach gminy Masłów.
zapisy i informacje: tel. 664 746 664

5 LIPCA
KIELCE
Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła
Wyjazd do Kielc na zabawy edukacyjne w ramach projektu Polskiej Organizacji Turystycznej
Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkole w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach. Projekt
MCETS ma na celu promowanie Polski i jej walorów turystycznych oraz edukacje w ramach
bezpieczeństwa podczas podróży turystycznych a także popularyzowanie informacji na temat
Polskiego Bonu Turystycznego. Przy pomocy innowacyjnych sprzętów technologicznych jak
np. robot humanoidalny, trenażer rowerowy z goglami VR, symulatory czy szereg aplikacji na
temat bezpiecznej turystyki w sposób niezwykły zachęcamy młodzież do aktywności
turystycznej oraz edukujemy jak podróżować bezpiecznie.
Wyjazd bezpłatny, zapisy i informacje: tel. 664 746 664
(trasa autobusu wkrótce)
8 LIPCA
ŚWIĘTY KRZYŻ
Wyprawa w jedno z najważniejszych pod względem kulturowym i przyrodniczym, miejsc na
mapie województwa- do położonego na szczycie Łyśca klasztoru Świętokrzyskiego do którego
pojedziemy meleksami od Huty Szklanej, następnie zwiedzimy klasztor, popatrzymy na
najlepiej zachowane gołoborze w jego sąsiedztwie i zejdziemy drogą królewską do Nowej
Słupi, by zwiedzić niedawno zmodernizowane i multimedialne Muzeum Starożytnego
Hutnictwa.
Koszt wycieczki – około 33zł (15 zł- transport, 5 zł –bilet na teren Świętokrzyskiego Parku
Narodowego, 5 zł- wjazd meleksem na św. Krzyż, 8 zł- bilet do Muzeum)
Trasa autobusu:
9:45- Wiśniówka
9.55 – Dąbrowa
10.00 – Masłów
10:10 – Dolina Marczakowa
10:20 – Barcza
10:30- Ciekoty
Zapisy i informacje: tel. 664 746 664
15 LIPCA
CIEKOTY
Global Village
Od godz. 12.00 zapraszamy dzieci do Ciekot na Żeromszczyznę na zabawy z wolontariuszami z
kieleckiego Centrum Wolontariatu. Szklany Dom i jego okolica zamieni się w Global Village,
gdzie w różnych miejscach symbolicznie zainscenizowanych jako różne strony świata, pojawia
się wolontariusze z : Grecji, Rumunii, Hiszpanii, Turcji, Gruzji i innych krajów świata aby
opowiedzieć dzieciom o kulturze, językach i zabawach popularnych w innych częściach świata

Zapisy u instruktorów w świetlicach w Barczy, Ciekotach, Dąbrowie, Dolinie Marczakowej i
Wiśniówce, w Bibliotece Gminnej i Promyczku. Pierwszeństwo w zapisach będą mieć dzieci
uczęszczające na zajęcia świetlicowe.
26 LIPCA
STRAWCZYN
REZERWAT PRZYRODY PERZOWA GÓRA
Wyprawa piesza czerwonym najpiękniejszym świętokrzyskim szlakiem turystycznym od
Groty świętej Rozalii na Perzowej Górze (miejscem tajemniczym z którym związanym są
legendy o czarciej stopie) do wieży widokowej na Górze Sieniewskiej. Dystans około 5-6 km, a
trasa niezwykle atrakcyjna widokowo i różnorodna… Nagrodą dla dzieci po trudach wyprawy
będzie zabawa na placu zabaw przy wieży widokowej. Koszt ok. 15 zł od osoby. Czas od godz.
10:00 do godz. 16:00.
Trasa autobusu:
10:00- Ciekoty
10:10 –Barcza
10:20 – Dolina Marczakowa
10:30 – Dąbrowa
10:40 - Wiśniówka
Zapisy i informacje: tel. 664 746 664
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY „SZKLANY DOM” W CIEKOTACH
II WARSZTATY MUSICALOWE W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH!!!!!
TERMIN: 18 – 23 lipca 2022
6 DNI INTENSYWNEGO TRENINGU (codziennie od 11 do 17)- wokalnego, aktorskiego,
tanecznego
ZAPRASZAMY: dzieci od lat 7,młodzież, dorosłych.
zajęcia aktorskie: MAŁGORZATA LEWIŃSKA
Aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, absolwentka wydziału aktorskiego Akademii
Teatralnej w Warszawie. Szerokiej publiczności znana m.in. z roli Laury w "Przedwiośniu"
Filipa Bajona, Patrycji w serialu „Lokatorzy” i „Sąsiedzi” oraz innych seriali. Obecnie dołączyła
do ekipy serialu "M jak Miłość". Współpracowała z teatrem Komedia, Bajka, Teatrem Ochota,
Teatrem Miejskim w Lesznie i Syndykatem Artystycznym, z którym gra spektakle i śpiewa
recitale w całej Polsce i za granicą. Pedagog teatralny z wieloletnim stażem.
zajęcia: taneczne: ŁUKASZ TRAUTSOLT
Tancerz Teatru Muzycznego Buffo w Warszawie, bierze udział w spektaklu "Metro",
"Polita","Romeo i Julia", "Wieczór Bałkański", "Hity Buffo", "Ukochany Kraj", " Tyle Miłości".
Występował w programach telewizyjnych "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i " Jaka to melodia".
Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie.
Występował na deskach Teatru Wielkiego w przedstawieniach "Śpiąca Królewna" oraz "Pan
Marimba". Były tancerz, koryfej Państwowej Opery Bałtyckiej. Brał udział w spektaklach

"Romeo i Julia", "Eurazja" Izadry Weiss, "Dziadek do Orzechów", "Men's Dance", "Halka",
"Eugeniusz Oniegin". Brał dwukrotnie udział w Międzynarodowym Festiwalu w Savonlinnie
(Finlandia) , m.in. w operze "Traviata" Mariusza Trelińskiego.
zajęcia wokalne: KATARZYNA I PIOTR GOWORKOWIE
Pedagodzy Studia Piosenki Metro. Cenieni świętokrzyscy muzycy, znani ze współpracy m.in. z
chórem GOoD News, Peterem Francisem (Świętokrzyskie Warsztaty Gospel), Krzysztofem
Kasą Kasowskim, Andrzejem Dąbrowskim, Łukaszem Kowalskim, Katarzyną Lisowską,
Zespołem Wołosatki, No Name, Letko, Piotrem Kubą Kubowiczem i wieloma innymi...
Pasjonaci zawodu i entuzjaści sztuki muzycznej, którą z powodzeniem zarażają młodzież i
dorosłych. Od ponad 20 lat z licznymi sukcesami ogólnopolskimi i międzynarodowymi
prowadzą chóry i zespoły wokalne.
CENA: 800 zł, 650 zł dla uczniów Studia Piosenki Metro, możliwość wykupienia obiadów
Zapisy: studiometrogoworek@gmail.com, tel. 604 945 025, 606 856 870

