


Projekt jest odpowiedzią na 
potrzebę zagospodarowania 
potencjału osób starszych.
Projekt Huby łączą pokolenia został zainicjowany 
przez Monikę Witczak-Szymańską. Celem tego 
międzypokoleniowego działania zlokalizowanego 
na Hubach była organizacja spotkań osób 
starszych i przedszkolaków.

Poprzez zabawę chcieliśmy zaktywizować osoby 
starsze, zmotywować ich do aktywnego spędzania 
wolnego czasu i przekazania swojej wiedzy, 
doświadczenia najmłodszym.

W ciągu kilku miesięcy zrealizowaliśmy 
12 spotkań w czterech przedszkolach 
w rejonie osiedla Huby!

Naszą przygodę rozpoczęliśmy 
od czytania książek…

Było wspólne
czytanie w plenerze. 



Seniorzy opowiadali dzieciom 
legendy wrocławskie oraz czytali 
Rzepkę Juliana Tuwima…

…a potem wspólnie 
przedstawili Rzepkę dla 
innych przedszkolaków.

Dzieci odwiedziły też 
seniorów w Dziennym Domu 
Pomocy z przedstawieniem 
Mostek Czarownic.



Nasze spotkania często kończyły się 
wspólną zabawą, śpiewem i tańcami.



Po wakacjach rozpoczęliśmy spotkania 
kulinarne. Postawiliśmy na zdrowie i witaminy. 
Było wspólne wyciskanie soków i robienie 
owocowych szaszłyków.



Zorganizowaliśmy też wspólne spotkanie 
z młodzieżą, gdzie trzy pokolenia 
tworzyły przecudne kanapki.



Największą zabawę stanowiły warsztaty 
plastyczne. Postawiliśmy na symbole 
narodowe, w tym na kolorowanie mapy, 
poznawanie regionów, miast...

Młodsi uczestnicy dekorowali zakładki, 
choć było to niełatwe zadanie.



Podczas spotkań dzieci zaprzyjaźniły 
się z seniorami, wiele się od nich nauczyły 
i korzystały z każdej okazji, by zadać pytania. 

Seniorzy nabierali energii 
i z rozrzewnieniem wspominali 
swoje dzieci i wnuki, gdy 
chodziły do przedszkola.

Nasze spotkania były początkiem 
wspaniałych znajomości i pewne 
jest, że będą kontynuowane...

Projekt Huby łączą pokolenia realizowany był 
w ramach Edycji 16. — marzec 2018 Programu 

Współorganizacji Projektów Mikrogranty, 
Strefa Kultury Wrocław. 

partner:

Podczas spotkań byli z nami
lokalni seniorzy i seniorki: 
Pani Zosia Ch., Pani Basia D., Pani Bogusia, Pani Zosia S., Pani Eleonora, 
Pani Stanisława, Pan Ferdynand, Pani Stefania, Pani Krzysztofa, Pani Basia W., 
Pani Marianna W., Pani Marianna B. Pani Marianna L., Pani Irena, Pan Leszek, 
Pan Julian, Pan Ilias, Pani Jadwiga, Pani Helena.

W projekt zaangażowały się:
Przedszkole nr 9 (ul. Wieczysta 105), Przedszkole nr 136 (ul. Gliniana 85), 
Przedszkole nr 50 (ul. Dyrekcyjna 15), Przedszkole nr 119 (ul. Łódzka 23),
Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5 MOPS, Dzienny Dom Pomocy 
Na Ciepłej, Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 11 we Wrocławiu.

Wszystkim instytucjom bardzo dziękujemy 
za współpracę i zaangażowanie!


