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01.06.2020
godz. 9:00 - 16:00
Bałucki dzieciom to między-ośrodkowa, interdyscyplinarna propozycja wydarzeń
Bałuckiego Ośrodka Kultury w przestrzeni Internetu.

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram udostępnień, aby każde dziecko znalazło coś dla
siebie we właściwym czasie. Miłej zabawy z Bałuckim i śledźcie uważnie nasze proﬁle!
#CAiRRONDO #CEKNaŻubardzkiej #CTLutnia #OTWyspaKultury
Wszystkie wydarzenia utworzone na proﬁlach poszczególnych placówek, zostaną
udostępnione na stronie fanpage Bałuckiego Ośrodka Kultury.
"Malujemy Bajkę" - Prezentacja multimedialna Konkursu Plastycznego online dla dzieci 5 - 12
lat na podstawie zarejestrowanej opowieści bajkowej "Mądry Kruk" hinduskiego autora
Hardew'a Singha wzbogaconej fotograﬁami.
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Wykonane przez dzieci prace będzie trzeba sfotografować, opisać i przesłać na fp Centrum
Edukacji Kulturowej "Na Żubardzkiej" lub e-mailem na adres: zubardzka@bok.lodz.pl.
Nagrody w konkursie ufundowało Wydawnictwo LITERATURA w Łodzi.
Termin na dostarczenie prac - 8 czerwiec 2020 r. (włącznie)
Ogłoszenie wyników - pierwsza połowa czerwca 2020 r.
Godzina 9:30
Miejsce: fp CEK Na Żubardzkiej
AUDIO - BAJANIE - nagranie audio fragmentu bajki pt "Cudowna Broń" Elar Kuus. Celem
działania jest promocja czytelnictwa, zachęcenie słuchaczy do przeczytania całej bajki.
Godzina 10:30
Miejsce: fp CEK Na Żubardzkiej
Srebrna Galeria - mini warsztaty kreatywności, podczas których pokażemy jak wykonać
domową galerię ulubionych postaci z wykorzystaniem folii aluminiowej, która z pewnością
znajduje się w każdej kuchni. Milusińscy będą mogli wykorzystać folię do „wyrzeźbienia”
bohaterów bajek ﬁlmów, książek, ulubionych zwierząt czy roślin. Każde dziecko do wspólnego
tworzenia może zaprosić mamę, tatę, rodzeństwo. Uczestnicy, którzy będą chcieli pochwalić
się swoimi "dziełami", mogą je sfotografować i przesłać zdjęcia na nasz adres e- mail, a
najciekawsze prace zostaną zamieszone na proﬁlach Ośrodka
Godzina: 11:00,
Miejsce: fp CT Lutnia
Warsztat kulinarny dla dzieci - kolorowa babeczka. Podczas warsztatu zaczarujemy
tradycyjne muﬃny w kolorowe owady.
Godzina 11:30
Miejsce: fp Wyspy Kultury
Prezentacja ﬁlmiku instruktażowego z cyklu "COŚ Z NICZEGO"
Godzina udostępnienia 11:30
Miejsce: fp CEK Na Żubardzkiej
Warsztat decoupage dla dzieci - pojemniki na przybory szkolne z recyklingu,
Godzina: 11:30
Miejsce: fp Wyspy Kultury
„Bajkowy Świat Lutni” - zrealizowanie podcastów z nagranymi wybranymi wierszami dla
dzieci autorstwa wybitnych klasyków:
m.in. Jan Brzechwa – wybrane fragmenty „Pchły Szachrajki”, Jan Brzechwa - "Pali się", Julian
Tuwim – „Spóźniony Słowik”. W nagraniu udział wezmą: Anna Miksa i Mariusz Szczeciński,
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całość będzie wzbogacona ilustracjami, wykonanymi przez Martę Siedlecką Sidor oraz
muzykę skomponowaną przez Adama Zajdla.
Godzina 12:00
Miejsce: YouTube, fp CT Lutnia
MALARSKIE I RYSUNKOWE EKSPERYMENTY z użyciem farb, papieru, sznurków, pędzli, gąbek,
patyczków - rejestracja procesu na ﬁlmie instruktażowy,
Godzina 12:30
Miejsce: fp CEK Na Żubardzkiej
„A ja sobie śpiewam" - koncert w wykonaniu Studia Piosenki Melange
Uczestnicy tej formy, działającej w Centrum Twórczości Lutnia zaprezentują swoje ulubione
piosenki, które ze względu na obecny, trudny czas zostały nagrane w warunkach domowych.
Godzina: 14:00
Miejsce: fp CT Lutnia
Kopciuszek inaczej, czyli czytamy dzieciom
Absolwenci Samorządowego Uniwersytetu III Wieku nagrają w pieleszach domowych wiersze
dla dzieci. Ich interpretacja wniesie dużo dobrej zabawy, złapie za serce nie jednego ze
słuchaczy, pozwoli miło spędzić czas. Przewidziano również zagadki i rebusy do wspólnej
zabawy.
Godzina 15:00
Miejsce: fp CEK Na Żubardzkiej

UWAGA! KONKURSY!!!
1. Konkurs na słuchowisko – aktualnie trwający, rozstrzygniecie 1 czerwca - publikacja nagrań
w dniu 1 czerwca w godzinach 10:00-11:00 na Proﬁlach facebook'owych Centrum Animacji
Rewitalizacji Rondo.
2. Konkurs wokalny dla dzieci - "Domowe śpiewanie"
Każdy uczestnik wybiera piosenkę i nagrywa ﬁlmik, może zaśpiewać a capella, z
towarzyszeniem instrumentu lub z podkładem muzycznym, a następnie przesyła na adres email Centrum Twórczości Lutnia. Najładniejsze prezentacje zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury i wyróżnione pamiątkowymi dyplomami.
Zwycięzców zaprosimy także na koncert do Lutni w późniejszym czasie.
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3. Rodzinny konkurs wokalny "Śpiewam z mamą , śpiewam z tatą ...."
Każde dziecko, które chce wziąć udział w konkursie zaprasza do wspólnego śpiewania osobę
ze swojej rodziny, może to być mama, tata, siostra, brata, babcia, dziadek, ciocia, wujek lub
każdy chce pokazać swój talent muzyczny. Nagrane ﬁlmiki z prezentacją utworu muzycznego
należy przesłać na adres e-mail Centrum Twórczości Lutnia. Najładniejsze i najbardziej
oryginalne wykonania piosenek zostaną zamieszczone na stronie internetowej Bałuckiego
Ośrodka Kultury i wyróżnione pamiątkowymi dyplomami.
WYDARZENIE NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/events/690429838425077/
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