
Lekcje około świąteczne: 

Lekcja  wiosenna:  

"Wokół Wielkiej Nocy"  

Pracownia Tradycji:  
- zdobienie pisanek 
-  kwiaty z bibuły i palmy wielkanocne 

 

Lekcja wiosenna realizowana jest w 

okresie 1 miesiąca przez Wielkanocą. 

Lekcja zimowa: 

„Anielskie kolędowanie” 

Pracownia Ceramiczna - aniołki gli-
niane 
Pracownia Tradycji: 
- aniołki z wiórków osikowych 
- kolędy warmińskie 
 
Lekcja zimowa realizowana jest w 
listopadzie i na  początku grudnia. 
 
 
Koszt lekcji : 400 złotych od grupy. 

Pracownia 

Edukacji 

Regionalnej 
„Tu jest Warmia”  

w Ośrodku Rzemiosł 

Zapomnianych  

w Gadach 

Tel. 89 5120123; Email. gokdywity@wp.pl 

Projekt partnerski Gminnego 

Ośrodka Kultury w Dywitach 

i Stowarzyszenia „Nasze 

Gady” 

Szczegółowe informacje pod numerem  
telefonu: 89 5120123 

www.gokdywity.eu 

Od Olsztyna dzieli nas tylko 17 km! 

Uciekając od przeszłości zapominasz o swojej tożsamości...   

Dodatkową atrakcją od wiosny do 

jesieni jest możliwość zorganizo-

wania ogniska integracyjnego
 dla 

uczestników Lekcji Regionalnych 

po warsztatach. 

 

Odpłatność za ognisko: 50 złotych. 



Lekcja I: „Babojędze i Kłobuki” 
- folklor i tradycja warmińska  
Moduł 1:   

Pracownia Ceramiczna: Na motywach książki "O 
różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zam-
kach" Marii Zientary-Malewskiej uczestnicy 
wykonają  miski gliniane na 

Kłobukową jajecznicę. 

45 min. 

Moduł 2: 

Pracownia Folkloru: Historia 
Warmii w pigułce. Omówienie 
strojów warmińskich. Nauka 
warmińskich piosenek ludo-

wych. 

45 min. 
Koszt Lekcji: 360 złotych 

(Grupa do 30 osób) 

 

Lekcja II: „Zabawy warmiń-
skie” 
Moduł 1:   

Pracownia Ceramiczna: gliniane okaryny  i grze-

chotki. 45 min. 

Moduł 2: 

Tradycyjne warmińskie zabawy ludowe dla dzie-

ci z elementami tańców: „Pofajdok” i „Szot”. 

45 min. 
 

Koszt Lekcji: 360 złotych 

(Grupa do 30 osób) 

Lekcja III: 

„RĘKODZIEŁO” 
Moduł 1:   

Pracownia Ceramicz-
na: „Owce, baranki, 
jagnięta i inne zwie-
rzęta” - gliniane zwie-

rzaki. 

45 min. 

Moduł 2: 

„Stare motywy i nowe  interpretacje” 

wzory ludowe tworzone techniką quillingu.  

45 min. 

 

Quilling — technika z rodzaju papieroplastyki (zwana 
też papierowym filigranem) służąca do tworzenia 
ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt 
sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych 
przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru.  
 

Koszt Lekcji: 360 złotych 

(Grupa do 30 osób) 

Miska gliniana 

Quilling na moty-

wach ludowych 

Lekcje Regionalne adresowane 

są do następujących grup od-

biorców: 

1) dzieci w wieku od 6 lat do III 

klasy szkoły podstawo-

wej; 

2) uczniowie klas IV-VI 

szkoły podstawowej; 

Główną ideą Lekcji jest zaznajomienie dzieci     

i młodzieży z tradycją wielokulturowej Warmii 

poprzez nawiązanie bezpośredniej relacji z 

reprezentującymi tę tradycję artystami, ręko-

dzielnikami, animatorami kultury, historyka-

mi… 

Lekcja trwa 2 x po 45 minut i składa się z 2 

modułów. 

Aby zamówić Lekcję należy zgłosić się do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach telefo-

nicznie (89)5120123 lub mailowo:                      

gokdywity@wp.pl.  Uzgodnić termin, temat, 

liczebność grupy i odpłatność. 

LEKCJE 

REGIONALNE 

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach 

ul.Olsztyńska 28 

11-001 Dywity; gokdywity@wp.pl 

Stowarzyszenie „Nasze Gady” 

Gady 14a 

11-001 Dywity; naszegady@o2.pl 

  

Strój Warmiński. 

Od Olsztyna dzieli nas tylko 17 km! 


