
19.03. GODZ. 16.00-17.30, KLUB RODZICÓW: ZABAWY INTEGRACYJNE W KOLE  

Klub Zakole Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Zakole 31)  

Klub Zakole zaprasza na zajęcia w ramach Klubu Rodziców, poświęcone wspólnym zabawom muzyczno-ruchowym dla 
opiekunów z dziećmi, z udziałem animatora, w pomieszczeniach klubowych oraz w terenie.  

Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% ceny. Projekt 

współfinansowany ze środków Miasta Krakowa. Dzieci do lat 3 biorą udział w zajęciach wyłącznie pod opieką rodziców lub 
prawnych opiekunów.  

   

20.03. GODZ. 17.00-18.00, KLUB RODZICÓW: WIOSENNA DELIKATNOŚĆ – WARSZTATY MAKIJAŻU  

Klub Dukat Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Styczna 1)  

Piękny makijaż to sztuka. Artystycznym podejściem do tego zagadnienia zarażać będzie Marysia Poręba. Instruktorka 

podzieli się umiejętnościami oraz wiedzą z zakresu między innymi analizy kolorystycznej, w zakresie pozwalającym 

właściwie dobierać kolory i kosmetyki do każdego rodzaju urody, pokaże jak wykonać szybki, ale efektywny makijaż, 

odpowie na nurtujące pytania. Uczestniczki warsztatów będą wykonywać makijaż dzienny, dostosowany do każdego rodzaju 
skóry, wieku i urody.  

Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% ceny. Projekt 

współfinansowany ze środków Miasta Krakowa. Dzieci do lat 3 biorą udział w zajęciach wyłącznie pod opieką rodziców lub 
prawnych opiekunów.  

   

21.03. GODZ. 16.00-17.30, KLUB RODZICÓW: DO WIDZENIA, PANNO MARZANNO  

Klub Zakole Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Zakole 31)  

Klub Zakole zaprasza rodziców i dzieci do świętowania nadejścia wiosny i udziału w rozśpiewanym, barwnym korowodzie z 
kołatkami i kukłą Marzanny. Imprezę na Błoniach Kantorowickich zakończy pierwsze wiosenne ognisko.  

Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% ceny. Projekt 

współfinansowany ze środków Miasta Krakowa. Dzieci do lat 3 biorą udział w zajęciach wyłącznie pod opieką rodziców lub 
prawnych opiekunów.  

   

23.03. GODZ. 11.00, HISTORIA DANIELA W JASKINI LWÓW - SPEKTAKL  

Klub Krzesławice Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. M. Wańkowicza 17)  

Klub Krzesławice zaprasza na spektakl Teatru dla Dzieci i Młodzieży „Eden”. Młodzi widzowie poznają historię mądrego i 

posłusznego Daniela, który wskutek podstępnego działania doradcy króla musi ponieść niezasłużoną karę. Czy było warto 

postępować uczciwie i sprawiedliwie? Czy okaże się, że kłamstwo ma krótkie nogi? Co zwycięży – dobro czy zło?  

Aktorzy Teatru Eden przekazują treści w sposób atrakcyjny i przystępny dla małych odbiorców. Celem przedstawień jest 

kształtowanie postaw etycznych u dzieci, uczenie wrażliwości i empatii.  

Wstęp: 15 zł.  

 


