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Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, w którym odbywają się zajęcia Mistrzejowickiego
Klubu Rodziców, to miejska instytucja kultury działająca od ponad 40 lat na terenie dzielnicy XV
Mistrzejowice. Klub prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej, ma w swej ofercie
szeroki wachlarz zajęć z zakresu kultury, edukacji i rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i
seniorów, a także Galerię, w której prezentowane są prace twórców profesjonalnych i
nieprofesjonalnych oraz bibliotekę dysponującą bogatym księgozbiorem naukowym i
beletrystycznym.
Mistrzejowicki Klub Rodziców w Klubie Kuźnia OKN powstał z myślą o rodzicach z małymi
dziećmi z gminy Kraków – naszym celem było stworzenie miejsca przyjaznego, otwartego i
bezpiecznego. Organizujemy warsztaty, spotkania ze specjalistami, zajęcia edukacyjne, m.in.
umuzykalniające, muzykoterapeutyczne, plastyczne, sensoryczne, żywieniowe oraz sobotnie
spotkania w Rodzinkowie, podczas których cała rodzina może wspólnie i kreatywnie spędzać
czas.

Harmonogram zajęć Klubu Rodziców w grudniu

Na zajęcia obowiązują zapisy przez formularz dostępny na stronie www.kuznia.edu.pl w
zakładce "Mistrzejowicki Klub Rodziców".
Koszt 1 warsztatu: 1 zł od osoby dorosłej

6, 13, 20 grudnia (wtorki) - godz.10.15
Joga dla mam z dziećmi
Prowadzenie: Miś Jogin – Anna Wołos

7, 14, 21 grudnia (środy), godz. 10.15
Tańczące nutki. Warsztaty umuzykalniające dla rodziców z dziećmi

Prowadzenie: Fundacja Popularyzacji Edukacji Artystycznej
Zapraszamy rodziców z dziećmi od 8. miesiąca życia.

8 grudnia - godz. 9.15
Chwytanki - warsztaty rozwojowe dla rodziców z dziećmi od 10. do 24. miesiąca życia
Prowadzenie: Ania Widzyk-Kampa

9 grudnia
godz. 10.00 - Bystry bobas - warsztaty sensoryczne dla rodziców z dziećmi w wieku
od 16. do 36. msc.
godz. 11.00 - Bystry bobas - warsztaty sensoryczne dla rodziców z dziećmi w wieku
od 3. do 15. msc.
Prowadzenie: Joanna Kaleta, Bystry bobas

10 grudnia
IDĄ ŚWIĘTA! Spotkajmy się w Kuźni
Zapraszamy na warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych, wspólne ubieranie
choinki, wymiankę ozdób i świąteczny koncert.
godz. 10.00 - Weseli Anieli - warsztaty ceramiczne
Prowadzenie: Fundacja Arete Centrum Edukacji Twórczej
godz. 10.00 - Zrób świąteczną fotkę maluchowi!
*zapisy przez formularz www
Nie jest łatwo fotografować dzieci, ale pomożemy Wam. Proponujemy sesję zdjęciową w
świątecznej aranżacji. Może zrobicie ze zdjęcia kartkę z życzeniami dla rodziny? Możliwości jest
wiele… Fotografie wykona Magda Lis, a Wy dostaniecie je w formie cyfrowej, gotowej do
wywołania.
godz. 11.00 - warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych

*zapisy przez formularz www
Prowadzenie: Joanna Kornas, Bartosz Goździkowski
godz. 13.00 - wspólne ubieranie choinki
godz. 13.15 - świąteczny koncert dla rodziców z dziećmi
*zapisy przez formularz www
Prowadzenie: Fundacja Popularyzacji Edukacji Artystycznej
godz. 11.00-13.00 - warsztaty dla rodziców lub opiekunów z dziećmi do lat 3.
pochodzących z Ukrainy
Warsztaty będą tłumaczone na język ukraiński.
Prowadzenie: Fundacja Popularyzacji Edukacji Artystycznej
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz
Dzieci.
www.unicef.org
www.krakow.pl

14 grudnia, godz. 11.00
Jak przekazujemy dzieciom wartości i uczymy postaw życiowych.
Spotkanie z psychologiem.
Prowadzenie: Monika Lipowska
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