3 – 5 lat
10.00 – 11.05

Warsztat EneDueRabe

11.05- 12.10

Warsztat EneDueRabe

12.10 – 12.40
12.40 – 13.40

przerwa
Wydział Zabaw
Edu-Przedszkole
Wydział Zabaw
zabawa dowolna

13.40 – 14.40

6-8 lat

8-10 lat

Warsztat ECS
Stacja Gdańsk-Stocznia
Warsztat ECS
Podróż z przygodami
przerwa
Warsztat ECS
,,Domatorzy”
Wydział Zabaw
zabawa dowolna

Warsztat ECS
Młodzi detektywi
Warsztat ECS
Stacja Gdańsk-Stocznia
przerwa
Warsztat ECS
,,Domatorzy”
Wydział Zabaw
zabawa dowolna

PODRÓŻ Z PRZYGODAMI
zwiedzanie sal A i B wystawy stałej
Młodzi podróżnicy wyruszają na poszukiwanie przygód. Odbędziemy podróż w czasie,
przenosząc się w lata młodości dziadków i babć. Sprawdzimy, jak wówczas wyglądała
Stocznia Gdańska, największy zakład pracy w Gdańsku, i co takiego ważnego tam się
wydarzyło. Podczas zabawy odkryjemy stoczniowe sekrety i siłę wspólnego działania. Dzieci
w aktywny i przyjazny sposób poznają wystawę stałą ECS.

MŁODZI DETEKTYWI
zwiedzanie sal A, B, D, E na wystawie stałej
Uczestnicy warsztatów wcielają się w role detektywów i tropią zgubę tajemniczej pani W.
Realizując kolejne zadania, odkryją kamienie milowe polskiej drogi do wolności, m.in.
powody, dla których w sierpniu 1980 roku wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Co
istotne, tylko współpracując, młodzi detektywi będą mogli odnaleźć tajemniczy pakunek. Co
w nim odnajdą? Cicho sza, to tajemnica!

STACJA GDAŃSK STOCZNIA
zwiedzanie terenów dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Sali BHP oraz dachu ECS
Zapraszamy na wspólny spacer po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
Zastanowimy się, dlaczego stocznię usytuowano właśnie tutaj, i dowiemy, jak powstawały
statki. Odwiedzimy najbardziej charakterystyczne miejsca i poszukamy śladów stoczniowych
historii. Poznajmy razem to fascynujące miejsce.

Domatorzy
W idealnym domu nie może zabraknąć… A gdyby marzenia nie miały ograniczeń?
Budynek Europejskiego Centrum Solidarności stoi w dzielnicy, która niegdyś nazywała się
Nowe Miasto. Teraz wracamy do tej idei. Ma tutaj powstać nowa, wyjątkowa i tętniąca
życiem dzielnica –wybiegająca w przyszłość i bliska spełnienia marzeń o idealnym miejscu do
życia.
A jaki jest idealny dom zdaniem dzieci? Czego nie może w nim zabraknąć? Jakie atrakcje
powinny znajdować się w jego okolicy? Podczas warsztatów postaramy się wraz z dziećmi
zbudować idealną dzielnicę z marzeń.

