Zielona wyspa w sercu miasta!
Tweetnij
Po raz kolejny Rynek naszego miasta w ostatni weekend maja za sprawą naturalnej trawy zamieni się w zieloną wyspę.
„Majówka na trawie” jest jedną z najbardziej lubianych i wyczekiwanych imprez przez mieszkańców Grudziądza.
To doskonała okazja, aby ostatni majowy weekend spędzić na łonie natury w samym sercu miasta, w gronie rodziny i
przyjaciół. Punktem kulminacyjnym majówki jest wspólne śniadanie, na które tłumnie przybywają mieszkańcy, aby sobotnie
śniadanie spędzić „pod chmurką”. Śniadaniu towarzyszy jarmark żywności ekologicznej promujący regionalnych
producentów zdrowego jedzenia oraz działania z zakresu edukacji ekologicznej. Wszystko odbywa się w klimacie promocji
zdrowego stylu życia i ekologii.

Muzyczną gwiazdą imprezy będzie grupa Future Folk. Zespół dla grudziądzkiej publiczności zagra 25 maja 2018 r. o godz.
19.00.
Zieloną sobotę kończymy kinem pod gwiazdami, gdzie wspólnie obejrzymy 2 filmy. Startujemy około godz. 21.30.
W niedzielę zapraszamy najmłodszych wraz z rodzicami do wspólnej zabawy na kolorowy festyn z okazji zbliżającego się
Dnia Dziecka.
Scenariusz wydarzenia:

Piątek 25 maja
12.00 - 18.00 EKOJARMARK
16.00 Bookcrossing - ruchoma Biblioteka – Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego
16.00 Warsztaty Wiślany Naszyjnik – Dziedziniec Muzeum
17.00 Interaktywna gra Miejska. Organizatorzy: Hufiec ZHP Grudziądz
19.00 Koncert FUTURE FOLK

Sobota 26 maja
10.00 - 18.00 EKOJARMARK

10.00 - 12.00 Smacznego! Zaczynamy śniadanie - piknik rodzinny na trawie!
Rozdajemy śniadanie mieszkańcom – LIGHTBOX, dzieciom – balony z helem oraz piknikowe koce.
Scena:
10.00 – 10.20 OBUDŹ SIĘ Z JOGĄ
10.20 - 10.40 POWER FIT – trening wzmacniający w wykonaniu instruktorów Joanny Biegajskiej oraz Radosława
Kozłowskiego z Geotermii Grudziądz
11.00 - 11.20 Śniadanie u Tiffany`ego - Występ muzyczny w wykonaniu uczniów ze
Muzycznej I i II stopnia z Grudziądza pod Dyrekcją Pana Leszka Orłowskiego
11.20 - 11.40 Poczuj ciało, poczuj oddech – medytacja uwalniająca stres
11.40 - 12.00 Cyrk na dwóch kółkach – szalony pokaz cyrkowy!
12.00 – 12.15 Chillout – przerwa techniczna
12.15 – 12.35 ZUMBA FITNESS – instruktor Dorota Gacek
12.35 – 12.50 ZUMBA KIDS PARTY – instruktor Milena Morczyńska
12.50 – 13.50 „Chcemy być sobą” - koncert Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku
i Rodzinie „HOMINI”
14.00 – 14.15 STRONG BY ZUMBA – AZ Dance & Fit Studio

Szkoły

14.15 – 14.35 ALE CYRK! – szalony pokaz cyrkowy
14.35 – 14.50 ZUMBA TONING – AZ Dance & Fit Studio
15.00 – 16.00 Przeglądy artystyczne organizacji pożytku publicznego:
- Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana
- Stowarzyszenie Wspólnie
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
16.00 – 21.30 Siesta na trawie!

Warsztaty:
11.00 - 12.00 KOCHAM CIĘ MAMO! – warsztaty tworzenia upominków na Dzień Matki - Zespół Szkół Nr 1 na Rządzu
11.00 – 13.00 KOLOROWE BRELOKI – warsztaty tworzenia breloczków - Zespół Szkół Nr 1 na Rządzu
11.00 – 13.00 Piłkarskie potyczki na trawie – turniej w piłkarzyki stołowe - Zespół Szkół nr 1 na Rządzu
11.00 – 13.00 GRY PLANSZOWE
10.00 - 13.00 Zajęcia sensoplastyczne i sensoryczne „Świat zmysłowy – świat zabawowy”
Zespół Placówek Edukacyjno - Rewalidacyjnych
10.00 - 13.00 „Gliniane cudeńka” – warsztaty tworzenia w glinie przygotowane przez
Zespół Placówek Edukacyjno- Rewalidacyjnych
12.00

Warsztaty decupage na szkle – Stowarzyszenie Kulturalny Port

11.00 - 12.30 „Zieleń w recyklingu” - warsztaty ekologiczne tworzenia recyklingowych
Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu

–

13.00 – 14.00 Ekologiczny przybornik - warsztaty przygotowane przez Centrum Edukacji
Ekologicznej w Grudziądzu
13.00 – 15.00 Wspólne tworzenie wiosennego plakatu z nakrętek – Stowarzyszenie Kulturalny
15.00

Warsztaty „Łapacze snów” – Stowarzyszenie Kulturalny Port

16.30

Warsztaty WIOSENNE ORIGAMI – Stowarzyszenie Kulturalny Port

16.30 – 21.30 Siesta na trawie!
21.30

KINO POD GWIAZDAMI – 2 seanse:
Dzień Matki
Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.

Niedziela 27 maja

Port

10.00 - 17.00 EKOJARMARK
11.00 -16.00 Bajkowy Piknik na Magicznej Wyspie.
W formie pikniku świętować będziemy Dzień Dziecka podczas Majówki na trawie :)
Akcja pikniku zostaje umiejscowiona na wyspie, gdzie na gości czekać będzie wiele bajkowych postaci. To one wprowadzą
uczestników w niezwykle kolorowy świat bajki i zaproszą wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.
Na dzieci będzie czekać mnóstwo atrakcji, każde odnajdzie tutaj coś dla siebie. Różnorodne zajęcia plastyczne z pewnością
ucieszą małych artystów. Z kolei konkurencje sprawnościowe
z wykorzystaniem nietypowych rekwizytów z całą pewnością przypadną do gustu lubiącym ruch
i rywalizację…
To będzie prawdziwy festyn dziecięcych atrakcji! Zaprosimy do odwiedzin w Grocie dinozaurów – dzięki różnorodnym
matrycom dinozaurów, każdy – duży i mały – będzie mógł zabrać takiego nietypowego pupila (nawet latającego) do domu –
oczywiście po pomalowaniu
i złożeniu.
Do tego ogromna gra planszowa „Bajkowa podróż”. Ta oryginalna i wyjątkowa gra wielkoformatowa sprawi radość
dzieciom i dorosłym. To wyjątkowy sposób przeniesienia pasjonującej rozgrywki z planszy na stole w przestrzeń imprezy
plenerowej.
Wreszcie „Bajkowe ludziki” – wyjątkowe warsztaty z wykorzystaniem kolorowej perforowanej tektury przystosowanej do
modelowania.
Serdecznie zapraszamy na Magiczną Wyspę zarówno małych, jak i dużych, w których ciągle mieszka dziecięcy skrzat.

Wstęp wolny!
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