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Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, 
ul. B. Chrobrego 18 

 

27 czerwca – 8 lipca  2016r. 

godz. 8.00 – 16.00 

 

 

I  TYDZIEŃ 
 

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) 

Warsztaty naukowe - godz. 12.00-13.15 (Spółdzielnia Socjalna „Kargusek”, ul. Peowiaków 11). 

Zabawy rekreacyjne, plener plastyczny, wakacyjne śpiewanie, wakacyjna szkółka szachowa.  

 

Warsztaty plastyczne:  

- akwarium w lesie – malowanie na stretchu rozpiętym między drzewami,  

- odciski natury – odciski traw i gałązek w glinie – odlew gipsowy  

(Instytut Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS, al. Kraśnicka 2b, godz. 9.00 – 14.00) 

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek) 

Wycieczka do Jadwisina: warsztaty garncarskie, zawody sprawnościowe,  

gry rekreacyjne, plener plastyczny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wakacyjne śpiewanie. 

Wyjazd z Lublina o godz. 8.30, wyjazd z Jadwisina o godz. 15.00 

 

29 czerwca 2016 r. (środa) 

Wyjście na pływalnię dla dzieci umiejących samodzielnie pływać godz. 9.00-10.00   

(SP 22, ul. Rzeckiego 10) 

Gry i zabawy sprawnościowe, zabawy plastyczne, muzyczne i taneczne. 

 

Warsztaty plastyczne:  

- malownicza wędrówka w nieznane - mapy, drogi, znaki na płótnie wielkoformatowym,  

- collage na żywo – akcja plastyczna na trawie 

(Instytut Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS, al. Kraśnicka 2b, godz. 9.00 – 14.00) 

 

30 czerwca 2016 r. (czwartek) 

Wycieczka do ZAGRODY GUCIÓW: zwiedzanie Muzeum Etnograficzno-Przyrodniczego, 

ścieżka dydaktyczna Meandrami Wieprza do żeremi bobrów, pokaz pieczenia 

podpłomyków z degustacją. Obiad.  

Wyjazd z Lublina o godz. 8.30, wyjazd z Guciowa o godz. 14.00 
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1 lipca 2016 r. (piątek) 

Wyjście na pływalnię dla dzieci umiejących samodzielnie pływać godz. 9.00-10.00   

(SP 22, ul. Rzeckiego 10) 

LATO Z BANKIEM CENTRALNYM , ul. Chopina 6, godz. 12.30 -13.45 

Warsztaty lalkarskie, wakacyjna szkółka szachowa, zabawy taneczne i muzyczne, gry i 

zabawy sprawnościowe w plenerze. 

 

Warsztaty plastyczne:  

- podchody artystyczne  - gra plastyczna – historia sztuki,  

- mural – technika szablonu  

(Instytut Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS, al. Kraśnicka 2b, godz. 9.00 – 14.00) 

 

 

II TYDZIEŃ 
 

4  lipca 2016 r. (poniedziałek) 

LATO Z BANKIEM CENTRALNYM , ul. Chopina 6, godz. godz. 9.15-10.30 

Warsztaty naukowe godz. 11.00-12.15 (Spółdzielnia Socjalna „Kargusek”,  

ul. Peowiaków 11) 

 

Plener plastyczny w ogrodzie, wakacyjne śpiewanie, zabawy muzyczne, 

gry sportowe i rekreacyjne, wakacyjna szkółka szachowa 

 

5 lipca 2016 r. (wtorek) 

Wycieczka do  wioski indiańskiej TOPAI w Olszance k/Krzczonowa. 

Gra terenowa : wyprawa po skarb wodza. Zawody sprawnościowe, gry rekreacyjne, 

plener plastyczny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wakacyjne śpiewanie. 

Wyjazd z Lublina o godz. 8.30, wyjazd z Olszanki o godz. 15.00 

 

6 lipca 2016 r. (środa) 

Wycieczka do ZOO w Zamościu, zwiedzanie ogrodu zoologicznego. 

Spacer po zamojskim rynku. Obiad. 

Wyjazd z Lublina o godz. 8.30, wyjazd z Zamościa o godz. 14.00 

 

7 lipca 2016 r. (czwartek) 

Wyjście na pływalnię dla dzieci umiejących samodzielnie pływać godz. 9.00-10.00   

(SP 22, ul. Rzeckiego 10) 
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Plener plastyczny w ogrodzie, wakacyjne śpiewanie, zabawy muzyczne, 

gry sportowe i rekreacyjne, wakacyjna szkółka szachowa 

 

Warsztaty plastyczne:  

- gry plastyczne,  

- kompozycje przestrzenne z papieru  

(Instytut Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS, al. Kraśnicka 2b, godz. 9.00 – 14.00) 

 

8 lipca 2016 r. (piątek) 

Wyjście na pływalnię dla dzieci umiejących samodzielnie pływać godz. 9.00-10.00   

(SP 22, ul. Rzeckiego 10) 

Zabawy plastyczne i rekreacyjne w plenerze, wakacyjna szkółka szachowa,  

zabawy muzyczne i taneczne. 

 

Warsztaty plastyczne:  

- miasto z pudełek,  

- instalacja przestrzenna z worków plastikowych i wody  

(Instytut Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS, al. Kraśnicka 2b, godz. 9.00 – 14.00) 

 

UWAGA 
 

Program „Wakacje Pod Akacją” adresowany jest do dzieci w wieku 7 – 11 lat z Lublina.  

 

Zapisy w sekretariacie MDK „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11 osobiście (tel. 81 53 227 40) 

w godz.9.oo – 15.3o.  

Na stronie internetowej www.mdk.lublin.pl dostępna jest do pobrania karta uczestnika ferii, 

którą należy wypełnić i złożyć w sekretariacie. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Udział w wycieczkach jest odpłatny. Rodzice zapewniają 

dzieciom żywienie  i napoje  we własnym zakresie. 

Zapisy od 15 do 27 czerwca 2016r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zajęcia prowadzone będą w budynku MDK „Pod Akacją” przy ul. B. Chrobrego 18 (LSM). 

Czas trwania „Wakacji Pod Akacją” 27.06. – 08.07. 2016r. w godz. 8.oo – 16.oo. 

 

ZAPRASZAMY! 
 

http://www.mdk.lublin.pl/

