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Poniedziałek  

Rano po przyjeździe uczestników „projektu” do Słowackiej Bytči nastąpiło uroczyste przywitanie gości 
z Czech i Polski oraz zapoznanie ich ze szczegołowym planem pobytu. Tematem  przewodnim wizyty 
był „dzień drzew“. Następnie dzieci przygotowały występ artystyczny – pieśni i tańce regionalne. 
Powitanie zakończono oglądaniem tematycznie wystrojonych sal partnerskiego przedszkola.  

Po obiedzie zaproszono uczestników  na watsztaty, gdzie z historią druciarstwa zapoznał nas  pan 
Hubečka.  W trakcie pokazu praktycznego pan instruktor natchnął nas duchem druciarskiego 
rzemiosła. Nauczycielki mogly tu własnorecznie spróbować trudnej sztuki jaką jest tworzenie z drutu.  

 

Wtorek  

Poranek upłynął pracowicie na warsztatach poświęconych drzewom. Wyrabiano je w różnych 
formach artystycznych – gałązki zalewano gipsem w ozdobnych donicach, korzystano ze styropianu, 
papierowych własnoręcznie wyrabianych kwiatów i listków oraz  wielu innych ciekawych ozdób.   

Popołudnie spędziliśmy zwiedzając muzeum v Žilině. Wystawa tematyczna ukazywala sylwetkę 
Janosika oraz historię życia wraz z pokazem filmu o tym Słowackim bohaterze. Można było zobaczyć  
dawny wystrój domu i gospodarstwa, jego funkcjonowanie wraz z ukazaniem życia oraz 
rzemieślniczej pracy ludzi żyjących przed wiekami.  

Z muzeum wybraliśmy się do kościoła w Těrchové obejrzeć ogromną ruchomą, rzeźbiona w drzewie 
szopkę. 

Dzień zakończono  wyjazdem na szczyt Małej Fatry,   gdzie uczestniczki mogły podziwiać piękno 
natury gdzie dominowała szeroka gama drzew i krzewów. 

 

Środa  

Dzień rozpoczęto warsztatami w przedszkolu słowackiego partnera. Wyrabiano ozdoby z gałązek 
papieru oraz wielu innych pomysłowych materiałów zebranych w lesie (nasiona, szyszki i inne). 

W godzinach popołudniowych zaproponowano zwiedzanie zabytków Bytči - Palac  Sobášny. 

 

 



 
 

 

Czwartek 

Po śniadaniu odbyły się warsztaty, Których tematem była praca z gliną i gałązkami wierzby. Powstały 
kolejne ciekawe prace – ptaki z gliny, drzewa z plecionych wierzbowych gałązek, zdobione 
różnobarwnymi  materiałami. 

Popołudniu kolejne drzewa powstające na warsztatach zachwycały artyzmem i lekkością wykonania – 
tu materiałem z którym pracowaliśmy były najróżniejsze kamienie. 

Wieczorna wycieczka do archiwum miasta Bytča znajdującego się na terenie zamku, ukazała nam cały 
szereg   historycznych zapisków -  map, kronik oraz dawnych dokumentów. 

 

Piątek 

Rano na warsztatach wykańczano dzieła rozpoczęte w dniach poprzednich.  

Po obiedzie uroczyste zakończenie tygodniowego spotkania, okraszone występem dzieci oraz 
sadzeniem pamiątkowych drzewek z flagami partnerów projektu ERASMUS +. 

        

    

   


