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Planowany harmonogram działań z udziałem dzieci i młodzieży w ramach projektu „Senior = Junior” 

 

Miesiąc Rodzaj działania: 

Kwiecień 2017r. - wykład „Komunikacja i integracja międzypokoleniowa” (wykład interakcyjny prowadzony przez pracownika 

socjalnego z udziałem młodzieży gimnazjalnej i seniorów połączony z dyskusją, wymianą doświadczeń, poglądów; 

poruszenie kwestii związanych z komunikacją interpersonalną; kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych 

postaw i zachowań wobec seniorów)  

(27 kwietnia, godz. 17:00-19:00, ZS Lipnica Murowana) 

Maj 2017r. - spotkania seniorów z przedszkolakami – „Kufer pełen bajek” (spotkania o charakterze integracyjnym wybranych 

seniorów z dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz Rajbrocie. 

Głównym ich elementem będzie czytanie bajek oraz baśni. Przedstawione zostaną ponadto tradycje i zwyczaje z 

terenu gminy służące przekazywaniu dziedzictwa kulturowego regionu) 

(22 maja, godz. 9:00-12:00, Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej wraz z pododdziałem w Lipnicy 

Dolnej) 

(23 maja, godz. 9:00-12:00, Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie) 

Czerwiec 2017r. - międzypokoleniowy test wiedzy (w teście udział wezmą seniorzy oraz uczniowie klas podstawowych i 

gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie. Test obejmował będzie zagadnienia z zakresu: 

literatury, sztuki, nauk ścisłych, sportu, polityki, historii Gminy Lipnica Murowana, wiedzy ogólnej itp. Podczas 

testu planowane są zespoły mieszane (tj. senior + uczeń). Dla uczestników testu przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

(1 czerwca, godz. 17:00-19:00, ZS Lipnica Murowana) 

Wrzesień 2017r. - pokaz mody „Top Senior = Top Junior”, w którym udział wezmą seniorzy z terenu gminy oraz uczniowie klas 

podstawowych i gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej oraz Rajbrocie, przy odpowiednio dobranej 



2 
 

oprawie muzycznej uczestnicy pokazu prezentować będą stroje w następujących kategoriach: odzież sportowa, strój 

codzienny, strój wieczorowy 

(21 września, 17:00-19:00, ZS Lipnica Murowana) 

Październik 2017r. - integracyjna zabawa taneczna z udziałem seniorów oraz młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Rajbrocie 

oraz Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej (z udziałem wykwalifikowanego instruktora tańca) – prezentacja i nauka 

tańców międzynarodowych, np. zumby, salsy. Wspólna zabawa seniorów i młodzieży przy muzyce z lat 60., 70. i 

80.  W ramach zabawy planowany jest poczęstunek dla wszystkich. 

(26 października, godz. 16:00-20:00, ZS Lipnica Murowana) 

- instruktaż tańca podczas zabawy tanecznej 

(26 października, godz. 16:00-18:00, ZS Lipnica Murowana) 

Listopad 2017r. - debata „Stop wykluczeniu społecznemu” (Debata z udziałem seniorów oraz uczniów klas podstawowych i 

gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie, moderowana przez pracownika socjalnego 

GOPS. Podczas debaty poruszone zostaną kwestie związane z wartościami, które seniorzy mogą przekazać 

młodszemu pokoleniu oraz sposoby wzbogacania życia seniorów przez dzieci i młodzież. Nacisk położony zostanie 

również na kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw i zachowań wobec seniorów. 

(16 listopada, godz. 17:00-19:00, ZS Lipnica Murowana) 

 

 

 

 


