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Oferta warsztatów prowadzonych w Pałacu Młodzieży w Gdańsku  

w ramach "AKCJI LATO 2021" 

 

Zajęcia plastyczne Magdalena Guziak 

 

29.06.2021 r. wtorek 

Temat: Afryka dzika 

Wylądujemy na Czarnym Lądzie i przyjrzymy się bliżej barwnej i egzotycznej kulturze 

afrykańskiej. Poznamy tajniki afrykańskiego rękodzieła. Przy dźwiękach rytmicznych 

utworów afrykańskich wytniemy i wymalujemy afrykańskie działa! 

15.00- 16.40 ( 2 h)  grupa 3-6 lat 

16.40-19.25 (3 h)   grupa  7-12 lat 

 

30.06.2021 r. środa 

Temat: Zrób to sam- decoupage 

Wyruszymy w świat koloru  zdobywając podstawową wiedzę na temat wykorzystywanych 

technik i narzędzi w decoupage. Własnoręcznie przygotujemy ,,perełkę’’, którą zabierzemy ze 

sobą do domu. 

15.00- 16.40( 2 h)  grupa 3-6 lat 

16.40-19.25(3 h)   grupa  7-12 lat 

 

01.07.2021 r. czwartek  

Temat: MASKARADA 

15.00- 16.40( 2 h)  grupa 3-6 lat 

Tematem przewodnim będą maski. Podczas zajęć każdy  dowie się min. jak w twórczy 

sposób wykorzystać rzeczy z pozoru niepotrzebne, np. rolki po papierze toaletowym, 

kartonowe pudła, stare gazety czy plastikowe zakrętki. 

 

 

 

Zajęcia plastyczne - Żaneta Rzepa 

Dla grupy I i II: 

Kwiaty – warsztaty z tworzenia kwiatów z bibuły.  

Podczas warsztatów dzieci będą miały okazję zapoznać się z techniką tworzenia różnego 

rodzaju kwiatów z bibuły. Tworzenie prac mocno rozwinie zdolności manualne uczestników, 

nauczy ich staranności i skrupulatności. 

Grupa I i II: 6-13 lat 

Grupa I: 28.06, 9.00-11.00 

Grupa II: 28.06, 11.00-13.00 

 

Dla grupy III i IV 

Matryca i odbitka – tworzenie prac w technikach graficznych z wykorzystaniem matrycy i 

monotypii. 

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z pojęciami związanymi z 

grafiką warsztatową. Dzieci wykonają kilka prac; pierwszą z wykorzystaniem matrycy, drugą 

stworzoną w technice monotypii. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć jak wygląda 

warsztat grafika, czym jest ta technika i jakie daje efekty. 

Grupa III i IV: 7-13 lat 

Grupa III: 29.06, 9.00-11.00 

Grupa IV: 29.06, 11.00-14.00 
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Warsztaty plastyczne - Blanka Zabłocka 

   

Warsztaty plastyczne w Pałacu Młodzieży dla dzieci w wieku 3-10 lat w formie zajęć i zabaw 

w pracowni oraz plenerze; rysowanie, malowanie tworzenie prac i makiet o tematyce 

wakacyjnej i nie tylko, a także street art dla najmłodszych – malujemy na dworze oraz 

rysujemy kredą po chodniku. 
 GR3 (6-8lat) poniedziałek 28.06. 9:00 - 11:35 (3h) 

 GR4 (8-10lat) poniedziałek 28.06. 11:45 - 13:25 (2h) 

 Gr 1 (3-5 lat) wtorek 29.06/17.08/24.08 9:00 – 10:40 (2h)  

   Gr 2 (5-6 lat) wtorek 29.06/17.08/24.08 10:50 – 12:30 (2h) 

          czwartek 01.07 /19.08/26.08 9:00 – 10:40 (2h) 

   Gr 3 (6-8 lat) czwartek 01.07 /19.08/26.08 10:50 – 12:30 (2h) 

   Gr 4 (8-10 lat) piątek 02.07/20.08/27.08  9:00 – 11:35 (3h) 

 

Warsztaty plastyczne – "Wakacyjne spotkania ze sztuką" - Małgorzata Strożek 
 

Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci i młodzieży z twórczością znanych artystów europejskich. 

Zapraszam do wspólnej zabawy i stworzenia interpretacji słynnych obrazów Vincenta van Gogha, 

Leonarda da Vinci czy Johannesa Vermeera. Nie będzie to trudne zadanie ponieważ wykonamy je 

wspólnie używając szablonów, farb akrylowych i pasteli.  
 

Wiek uczestników – 8-14 lat 

Liczba godzin -6 dla każdej z grup 
 

Grupa I 

16.08.2021 10.00- 12.35 

18.08.2021 10.00- 12.35 
 

Grupa II 

18.08.2021 12.45 – 15.40 

20.08.2021 10.00-12.35 
 

Grupa III 

17.08.2021 10.00-12.35 

19.08.2021 10.00-12.35 
 

Warsztaty plastyczne- "Sztuka kulinarna" 
Celem warsztatów jest połączenie kreatywności i umiejętności manualnych w formie przestrzennej. 

Stworzymy w smakowitych kolorach ulubione dania: pizzę, lody, babeczki, pączki... a może urządzimy 

hawajskie lub urodzinowe party. Wszystko w formie apetycznych poduszek stworzonych 

własnoręcznie. 
 

Wiek uczestników – 8-14 lat 

Liczba godzin -6 dla każdej z grup 
 

Grupa I 

23.08.2021 10.00- 12.35 

25.08.2021 10.00- 12.35 
 

Grupa II 

 

25.08.2021 12.45 – 15.40 

27.08.2021 10.00-12.35 

Grupa III 

 

24.08.2021 10.00-12.35 

26.08.2021 10.00-12.35 
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Teatr plastyczny - Barbara Polkowska – Ugwu 

WARSZTATY TWORZENIA MASEK W PRACOWNI TEATRU PLASTYCZNEGO 

19.VIII.2021 - CZWARTEK - grupa młodsza (6-9 lat) g. 16:15 - 19:45 
20.VIII.2021 -  PIĄTEK- grupa starsza (10 - 14 lat) g. 16:15 - 20:40 
23.VIII.2021 - PONIEDZIAŁEK - grupa młodsza (6 - 9 lat) g.  16:15 - 19:45 
24.VIII.2021 - WTOREK - grupa starsza (10 - 14 lat) g.  16:15 - 20 :20 
Na warsztatach będziemy tworzyć różnorodne maski przedstawiające ludzką twarz, głowę 
zwierzęcia lub innego stwora.  
W twórczy sposób wykorzystamy materiały odpadowe, ekologiczne: tekturę, wytłoczki od 
jaj, rurki papierowe, korki, guziki, sznurki, wełny, kolorowe tkaniny, itp. 
Naszą inspiracją będą maski starożytnej Grecji, Afryki, Azji, a także obrzędowe maski w 
folklorze polskim i europejskim. 
Maski zwierząt wykorzystamy do etiudy teatralnej inspirowanej książką: 
Susanna Isern  NAJLEPSZA ZUPA NA ŚWIECIE 

Rysunek i malarstwo - Ada Kamińska 

1. I, IV, VII grupa: "Sztuka użytkowa - obrazy na ulicę" - cykl warsztatów 

poświęcony malowaniu customowych toreb płóciennych. Każdy Uczestnik będzie mógł 

wybrać sobie obraz znanego malarza i uwieczni go na torbie płóciennej (kopia na płótnie).  

Do dyspozycji Uczestnika będą: obrazy gotowe do przeniesienia na torbę, torby płócienne, 

farby do malowania na tkaninie; przedział wiekowy: 10-13; max 10 osób 

2. II, V, VIII grupa: "Sztuka ZEN - pejzaż" - warsztaty zakładają pracę na 

stworzeniem cyklu pejzaży w kole (akwarela) i grafik (tusz), inspirowanych sztuką 

Wschodu. Omówienie sztuki Dalekiego Wschodu, prezentacja przykładowych prac 

(inspiracja), wykonanie. do dyspozycji Uczestników będzie papier akwarelowy, akwarele, 

tusz.; przedział wiekowy: 12-18; max 15 osób 

3. III, VI, IX  grupa: "Sztuka użytkowa - obrazy na ulicę" - cykl warsztatów 

poświęcony malowaniu customowych toreb płóciennych. Każdy Uczestnik będzie mógł 

wybrać sobie obraz znanego malarza i uwieczni go na torbie płóciennej (kopia na płótnie).  

Do dyspozycji Uczestnika będą: obrazy gotowe do przeniesienia na torbę, torby płócienne, 

farby do malowania na tkaninie. - grupa zaawansowana (bardziej zaawansowane 

obrazy).; przedział wiekowy: 13+; max 10 osób 
Grupa I, IV, VII - 7 godzin 

Grupa II, V, VIII - 4 godziny 

Grupa III, VI, IX - 7 godzin 

Plan tygodniowy: 
2 tydzień: 

16.08 / godz. 10-13.30, gr IV 

17.08 / godz. 10-13.30, gr V 

18.08 / godz. 10-13.30, gr VI 

19.08 / godz. 10-12.35, gr IV 

20.08 / godz. 10-12.35, gr VI 

3 tydzień: 

23.08 / godz. 10-13.30, gr VII 

24.08 / godz. 10-13.30, gr VIII - odwołane 

25.08 / godz. 10-13.30, gr IX  - odwołane 

26.08 / godz. 10-12.35, gr VII - odwołane 

27.08 / godz. 10-12.35, gr IX- odwołane 
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WARSZTATY KRAWIECKIE- „Letnie akcesoria- szyjemy torebkę nerkę.”  - 

MARZENA BORAWSKA  

Uczestnicy samodzielnie wykonają torebkę nerkę, która jest bardzo przydatna w trakcie 

wakacyjnych wycieczek.   

WIEK: 1 grupa, 9- 15 lat, nie więcej niż 10 osób  

 2 lipca (piątek), 10.00- 13.30, 4 godziny dydaktyczne  

 

WARSZTATY PLASTYCZNE- Ewa Lenard 

(czerwiec) 

Dwudniowe  warsztaty dla 3  grup 10 osób wiek: 8 lat+,  

 

1 DZIEŃ- poniedziałek 28.06., 3 godziny GR 1 (9.00- 11.35), 3 godziny GR 2 (11.45-

14.20) 

Przygotowanie projektu własnej mapy marzeń oraz jego realizacja plastyczna 

 

2 DZIEŃ- wtorek            29.06., 3 godziny GR 3 (9.00-11.35) 

Przygotowanie projektu własnej mapy marzeń oraz jego realizacja plastyczna 

 

3 DZIEŃ- środa               30.06., 3 godziny GR 1 (9.00-11.35) 

Tworzymy łapacz snów ze skarbów natury /Słowiańską lalkę-motankę 

 

4 DZIEŃ- czwartek         01.07., 3 godziny GR 2 (9.00-11.35) 

Tworzymy łapacz snów ze skarbów natury /Słowiańską lalkę-motankę 

 

 

5 DZIEŃ- piątek 02.07., 3 godziny GR 3 (9.00-11.35) 

Tworzymy łapacz snów ze skarbów natury /Słowiańską lalkę-motankę 

 

(sierpień tydzień 1) 

1 DZIEŃ- wtorek   17.08., 2 godziny GR 1 (9.00-10.40), 2 godziny GR 2 (10.50-12.30) 

Łapacz snów ze skarbów natury 

 

2 DZIEŃ- środa 18.08., 2 godziny GR 3 (9.00-10.40) - odwołane 

Łapacz snów ze skarbów natury 

 

3 DZIEŃ- czwartek 19.08.,  2 godziny GR 4 (9.00-10.40) - odwołane 

Łapacz snów ze skarbów natury 

 

(sierpień tydzień 2) 

5 DZIEŃ – wtorek 24.08,  2 godziny Gr 5 (9.00-10.40), 2 godziny Gr 6 (10.50-12.30) 

Las w słoiku / Lampion ze słoika 

 

6 DZIEŃ- środa   25.08., 2 godziny GR 7 (9.00-10.40) 

Las w słoiku / Lampion ze słoika 

 

7 DZIEŃ- czwartek 26.08., 2 godziny GR 8 (9.00-10.40)  

Łapacz snów ze skarbów natury 
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WARSZTATY – GRAFIKA I ANIMACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

– Olimpia Drwięga 

Celem warsztatów jest poznawanie programów graficznych i rozbudzenie kreatywności u 

dzieci i rozwinięcie ich zdolności twórczych poprzez zaciekawienie ich sztuką, grafiką i 

animacją poklatkową. 

Warsztaty są dobrym startem dla osób, chcących w przyszłości projektować, rysować i 

rozwijać się w kierunku grafiki. Uczestnicy będą w stanie samodzielnie przygotowywać 

wybrane materiały graficzne. 

 przybliżenie wiadomości na temat grafiki i zapoznanie uczestników z technikami 

graficznymi 

 rozwijanie zdolności manualnych, przewidywania efektów graficznych 

 rozwijanie wyobraźni i możliwości wypowiadania się 

 przypomnienie wiedzy na temat perspektywy i podstawowych zasad kompozycji  

 obsługa programów graficznych i rysowanie za pomocą tabletów graficznych 

 przygotowywanie krótkich rysunkowych animacji poklatkowych w programie  

www.wickeditor.com 

 projektowanie prostych form graficznych (plakatów, logo) 

  

28.06.2021 r. – 02.07.2021 

Poniedziałek 10.00 – 11.40 2 godziny I grupa (6-9lat) 

 11.50 – 13.30 2 godziny II grupa (10-12 lat) 

Wtorek 10.00 – 12.35 3 godziny III grupa (13-15 lat) 

Środa 10.00 – 11.40 2 godziny I grupa (6-9lat) 

 11.50 – 13.30 2 godziny II grupa (10-12 lat) 

Czwartek 10.00 – 12.35 3 godziny III grupa (13-15 lat) 

Piątek 10.00 – 11.40 2 godziny I grupa (6-9lat) 

 11.50 – 13.30 2 godziny II grupa (10-12 lat) 

 

23.08.2021 r. – 27.08.2021  

Poniedziałek 15.00 – 16.40 2 godziny I grupa (6-9lat) 

 16.50 – 18.30 2 godziny II grupa (10-12 lat) 

Wtorek 15.00 – 17.35 3 godziny III grupa (13-15 lat) 

Środa 15.00 – 16.40 2 godziny I grupa (6-9lat) 

 16.50 – 18.30 2 godziny II grupa (10-12 lat) 

Czwartek 15.00 – 17.35 3 godziny III grupa (13-15 lat) 

Piątek 15.00 – 16.40 2 godziny I grupa (6-9lat) 

 16.50 – 18.30 2 godziny II grupa (10-12 lat) 
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Warsztaty - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY –  

Wojciech Krakus 

Celem warsztatów jest poznawanie podstawowych zagadnień, pozwalające na swobodny 

rozwój w kierunku obsługi programów graficznych,  jak i przenoszenia swoich 

indywidualnych poszukiwań w wymiar wirtualny. Warsztaty są dobrym startem dla osób, 

chcących w przyszłości projektować, rysować i rozwijać się w kierunku grafiki. 

Na warsztaty  zajęć składają się następujące elementy: 

 doskonalenie rysunku zarówno manualnego (ręcznego) jak i „digitalnego” 

 obsługa programów graficznych. 

 rysowanie z pomocą tabletów graficznych. 

 umiejętność korekty retuszu własnych rysunków. 

 malowanie, rysowanie  komputerowe. 

 projektowanie prostych form graficznych ( plakatów, logo…) 

 

28.06.2021 r. – 02.07.2021 r. sala 33 

Poniedziałek g. 15.00 – 16.40  2 godziny I grupa (6-9 lat) 

   g. 16.50 – 18.30  2 godziny II grupa (10-12 lat) 

Wtorek  g. 15.00 – 17.35  3 godziny III grupa (13-15 lat) 

Środa   g. 15.00 – 16.40  2 godziny I grupa (6-9  lat) 

   g. 16.50 – 18.30  2 godziny II grupa (10 -12 lat) 

Czwartek  g. 15.00 – 17.35  3 godziny III grupa (13-15 lat) 

Piątek   g. 15.00 – 16.40  2 godziny I grupa (6-9 lat) 

   g. 16.50 – 18.30  2 godziny II grupa (10-12 lat) 

 

16.08.2021 r. – 27.08.2021 r sala 33 

Poniedziałek g. 10.00 – 11.40  2 godziny I grupa (6-9lat) 

   g. 11.50 – 13.30  2 godziny II grupa (10-12 lat) 

Wtorek  g. 10.00 – 12.35  3 godziny III grupa (13-15 lat) 

Środa   g. 10.00 – 11.40  2 godziny I grupa (6-9 lat) 

   g. 11.50 – 13.30  2 godziny II grupa (10-12 lat) 

Czwartek  g. 10.00 – 12.35  3 godziny III grupa (13-15 lat) 

Piątek   g. 10.00 – 11.40  2 godziny I grupa (6-9 lat) 

   g. 11.50 – 13.30  2 godziny II grupa (10-12 lat) 
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Warsztaty – ROBOTYKA – Krystyna Lewandowska  

Liczba uczestników: 

grupa I i II -7 – 12 osób 

grupa III – 8 osób 

 

Zajęcia pozwolą rozwinąć takie umiejętności jak: wyobraźnia przestrzenna, 

kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i praca zespołowa.  

Na warsztatach uczestnicy będą mieli możliwość zbudowania i zaprogramowania 

własnych robotów. Poznają działanie silników i czujników, nauczą się je wykorzystywać do 

sterowania robotami. Poprzez zabawę poznają podstawy programowania, będą umiały 

stworzyć własny program sterujący robotem a także będą potrafiły go zmodyfikować zgodnie 

z własnymi oczekiwaniami.  

 

W programie: 

 Napęd – jak sprawić, aby robot jechał? 

 Szybkość – co zrobić, aby robot zmieniał prędkość? 

 Skręcanie – jak sprawić, aby robot zmieniał kierunek ruchu? 

Wakacje z Lego WeDo 2.0 

 

28.06.2021 r. – 02.07.2021 r. sala 6 

Poniedziałek  g. 15.00 – 16.40  2 godziny I grupa (7-9 lat) 

   g. 16.50 – 18.30  2 godziny II grupa (7-9 lat) 

Środa   g. 15.00 – 16.40  2 godziny I grupa (7-9 lat) 

   g. 16.50 – 18.30  2 godziny II grupa (7-9 lat) 

Piątek   g. 15.00 – 16.40  2 godziny I grupa (7-9 lat) 

   g. 16.50 – 18.30  2 godziny II grupa (7-9 lat) 

 

23.08.2021 r. – 27.08.2021 r sala 6 

Poniedziałek  g. 10.00 – 11.40  2 godziny I grupa (7-9 lat) 

   g. 11.50 – 13.30  2 godziny II grupa (7-9 lat) 

Środa   g. 10.00 – 11.40  2 godziny I grupa (7-9 lat) 

   g. 11.50 – 13.30  2 godziny II grupa (7-9 lat) 

Piątek   g. 10.00 – 11.40  2 godziny I grupa (7-9 lat) 

   g. 11.50 – 13.30  2 godziny II grupa (7-9 lat) 

 

Wakacje z Lego Mindstorms EV3 

 

28.06.2021 r. – 02.07.2021 r. sala 6 

Wtorek  g. 15.00 – 17.35  3 godziny III grupa (10-13 lat) 

Czwartek  g. 15.00 – 17.35  3 godziny III grupa (10-13 lat) 

 

23.08.2021 r. – 27.08.2021 r sala 6 

Wtorek  g. 10.00 – 12.35  3 godziny III grupa (10-13 lat) 

Czwartek  g. 10.00 – 12.35  3 godziny III grupa (10-13 lat) 
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Warsztaty – Zajęcia z programowania i robotyki - Marcin Sipowicz  

28.06.2021-02.07.2021r,;16.08.2021 - 20.08.2021 i 23.08.2021 - 27.08.2021 

Poniedziałek Grupa 1 - 28.06.2021 
godz: 15:50 - 17:35 -  
czas trwania zajęć: 2h 
grupa wiekowa 6-10 lat 
temat: programowanie robotów offline to online za pomocą światła oraz OzobloCkly 
programowanie robotów z użyciem prostych mechanizmów Lego WeDo 2.0 / Lego Spike Prime 

 
Poniedziałek Grupa 2 - 28.06.2021 
godz: 17:45- 20:20 
czas trwania zajęć: 3h 
grupa wiekowa 8-12 lat 
temat: programowanie robotów offline to online za pomocą światła oraz OzobloCkly 
programowanie robotów z użyciem prostych mechanizmów Lego WeDo 2.0 / Lego Spike Prime 

 
Wtorek Grupa 3 - 29.06.2021; 17.08.2021; 24.08.2021 
godz: 15:55 - 18:30 
czas trwania zajęć: 3h 
grupa wiekowa 6-12 lat 
temat: animacja po klatkowa stop motion / Lego Movie 2 / Minecraft 
programowanie robotów z użyciem prostych mechanizmów Lego WeDo 2.0 / Lego Spike Prime 

 
Środa Grupa 4 - 30.06.2021r.; 18.08.2021r.;25.08.2021r. 
godz: 15:55 - 19:25 
czas trwania zajęć: 4h 
grupa wiekowa 6-10 lat 
temat: animacja po klatkowa stop motion / Lego Movie 2 
temat: animacja po klatkowa stop motion / MineCraft 
programowanie robotów z użyciem prostych mechanizmów Lego WeDo 2.0 / Lego Spike Prime 

 
Czwartek  Grupa 5 - 01.07.2021r.; 19.08.2021r.; 26.08.2021r. 
grupa wiekowa 10-12 lat 
godz: 15:55 - 18:30 
czas trwania zajęć: 3h 
temat: animacja poklatkowa stop motion / Lego Movie 2 / Minecraft 
teamt: programowanie line followerów pojazdów podążających za liniż z użyciem micro:bit 
programowanie robotów z użyciem prostych mechanizmów Lego WeDo 2.0 / Lego Spike Prime 

 
Piątek  Grupa 6 - 02.07.2021r.; 20.08.2021r.; 27.08.2021r. 
grupa wiekowa 6-10 lat oraz 8 -12 lat 
godz: 15:55 - 18:30 
czas trwania zajęć 3h 
temat: animacja po klatkowa stop motion / Lego Movie 2 / Minecraft 
programowanie robotów z użyciem prostych mechanizmów Lego WeDo 2.0 / Lego Spike Prime 
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WARSZTATY: W KRAINIE SNÓW – Monika Sikorska 
  

temat i opis warsztatów dla danej grupy: Idealne warsztaty dla tych, którzy uwielbiają 

chodzić z głową w chmurach. Warto zabrać ze sobą walizkę pełną pomysłów, bo przydadzą 

się podczas gry w „Chyba śnisz” oraz w „Krainie snów”. Postaramy się stworzyć wspólne sny 

i wizje, które za wszelką cenę będą próbowały zniszczyć nam chochliki, wróżki i diabełki. 

Nie możemy do tego dopuścić!  

 

 

wiek uczestników w danej grupie 7-14  

liczba godzin w danej grupie 3  

daty i godziny warsztatów dla danej grupy:  
 

Grupa I: 30.06.2021 godz. 15:00 – 17:35  

 

Grupa II 01.07.2021 godz. 15:00 -17:35  

 

 

Warsztaty: CRIME STORY – KRYMINALNE HISTORIE  - Monika Sikorska 

  
temat i opis warsztatów dla danej grupy: Idealne historia kryminalna nie istnieje? Jeśli tak 

myślisz, to koniecznie stwórz ją sam. Na rozgrzewkę spróbujemy rozwiązać kilka wyjątkowo 

zagmatwanych zagadek, aby sprawdzić, jak dobrymi jesteśmy detektywami. Zagramy też w 

zespołową grę „Crime story”, w której za pomocą kart i postaci będziemy snuć tajemnicze i 

pełne niejasności opowieści. Może komuś uda się zdemaskować złoczyńcę?  

 

wiek uczestników w danej grupie: 7-14  

liczba godzin w danej grupie: 3  

daty i godziny warsztatów dla danej grupy:  

 

Grupa III 18.08.2021 godz. 15:00 – 17:35  

 

Grupa IV 19.08.2021 godz. 15:00-17:35  

  

  

Warsztaty: GRY NA EMOCJACH – Monika Sikorska 

  
temat i opis warsztatów dla danej grupy: Masz sporo do powiedzenia i potrafisz grać 

innym na emocjach? Sztuka przekonywania i umiejętność snucia barwnych historii na pewno 

przydadzą się podczas grania w gry, w których musisz przekonać innych graczy, że to właśnie 

Ty powinieneś wygrać. Sprawdź się w „Grze na emocjach” oraz „Apples to Apples”. 

Zobaczymy, jak dobrze umiesz „bajerować".  

 

wiek uczestników w danej grupie 7-14  

liczba godzin w danej grupie 3  

daty i godziny warsztatów dla danej grupy  
 

Grupa V 25.08.2021 godz. 15:00-17:35  

 

Grupa VI 26.08.2021 godz.15:00-17:35  
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Renata Radecka-Rusek - warsztaty letnie 

 

29.06-02.07.2021 

23.08-27.08.2021 

 

 

• Warsztaty twórczego przedszkolaka. 

Zabawy muzyczno-ruchowe, śpiew i taniec, zabawy inscenizacyjne, zadania plastyczne z 

wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik, zabawy ruchowe z przyborami, 

ćwiczenia rozwijające ekspresję muzyczno-plastyczno-ruchową. 

 

Wiek 4—6 lat /8h/ 

30.06.2021 w godz. 9.00-12.30 

02.07.2021 w godz.9.00-12.30 

 

Wiek: 4-6 lat /9h/ 

23.08.2021 w godz. 9-11.35 

25.08.2021 w godz.9-11.35 

27.08.2021 w godz.9-11.35 

 

 

• Warsztaty muzyczno-ruchowe  

Nauka piosenek, zabawy ruchowe przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych, zabawy 

rozwijające wrażliwość słuchową, wyobraźnię ruchową, orientację w przestrzeni, ilustracje 

ruchowe do muzyki. 

 

Wiek 4-6 lat /4h/ 

29.06.2021 w godz. 15.00-16.40 

01.07.2021 w godz.  15.00-16.40 

 

 

Wiek 4-6 lat /2h/ 

24.08.2021 w godz. 16.50-17.35 

26.08.2021 w godz.  16.50-17.35 

 

• Warsztaty muzyczne. 

Zabawy rozwijające poczucie rytmu, słuch i pamięć muzyczną, gra na instrumentach 

perkusyjnych, zabawy muzyczne z przyborami, nauka piosenek, improwizacje rytmiczne, 

aktywne słuchanie muzyki, praca projektowa „Barwy dźwięku”. 

 

wiek 7-11 lat /4h/ 

29.06.2021 godz.16.50-18.30 

01.07.2021 godz.16.50-18.30 

 

Grupa I 

wiek 6-8 lat /3 h/ 

24.08.2021 w godz. 15.00-16.40 

26.08.2021 w godz.  15.55- 16.40 

 

Grupa II 

wiek 8-11 lat /4 h/ 

23.08.2021 w godz. 11.50-13.30 

25.08.2021 w godz. 11.50-13.30 
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Warsztaty Wokalne - Alicja Giętkowska- Liguz  

Celem warsztatów jest  zapoznanie Uczestników z podstawami śpiewu:  oddechu, budową 

aparatu głosowego i rezonatorów. Zajęcia opierają się na ćwiczeniach oddechowych, 

emisyjnych artykulacyjnych i dykcyjnych. Ćwiczenia wokalne  jednogłosie pozwolą na 

indywidualną korekcję błędów emisyjnych, a ćwiczenia w wielogłosowe rozwiną słuch i 

poczucie harmonii 

28.06.21 PONIEDZIAŁEK 

10.00-10.45 grupa 7-8 lat 

10.55-13.30 grupa12-14 lat 

 

29.06.21 WTOREK 

10.00-12.30  grupa 15-16 lat 

 

30.06.21  ŚRODA 

10.00-10.45- grupa 7-8 lat 

10.55-13.30- grupa 9-11 lat 

 

01.07.21 CZWARTEK 

10.00-11.40- grupa 12-14 lat 

11.50-13.30 grupa 15-16 lat 

 

02.07.21 PIĄTEK 

10.00-10.45- grupa 7-8 lat 

10.55-12.35 grupa 9-11 lat 

 

23.08.21 PONIEDZIAŁEK 

10.00-10.45 grupa 7-8 lat 

 10.55-13.30 grupa12-14 lat 

 

24.08.21 WTOREK 

10.00-12.30  grupa 15-16 lat 

 

25.08.21  ŚRODA 

10.00-10.45- grupa 7-8 lat 

10.55-13.30- grupa 9-11 lat 

 

26.08.21 CZWARTEK 

10.00-11.40- grupa 12-14 lat 

11.50-13.30 grupa 15-16 lat 

 

27.08.21 PIĄTEK 

10.00-10.45- grupa 7-8 lat 

10.55-12.35 grupa 9-11 lat 

 

GRUPA 7-8 LAT 3 GODZINY 

PON, ŚR, PT 10.00-10.45 

GRUPA 9-11 LAT 5 GODZIN 

ŚRODA (3H) 10.55-13.30 

PIĄTEK (2H) 10.55-12.35 

GRUPA 12-14 LAT 5 GODZIN 

 PONIEDZIAŁEK 10.55-13.30 (3H) 

 CZWARTEK 10.00-11.40 (2H) 

GRUPA 15-16 LAT 5 GODZIN 

 WTOREK 10.00-12.35 (3H) 

 CZWARTEK 11.50-13.30 (2H) 
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Warsztaty wokalne – Dorota Theisebach 

 

Warsztaty wokalne 

Grupa 1  

wiek uczestników 10 - 12 

16.08.2021 i 23.08.2021 w godz. 17.45-20.20  

 
Na zajęciach będziemy:  

 pracować nad prawidłową emisją głosu,  

 pracować nad dykcją,  

 kształtować poczucie rytmu,  

 improwizować wokalnie,  

 śpiewać solo,  

 śpiewać w zespole z podziałem na głosy  

 

Warsztaty wokalne 

Grupa 2 

wiek uczestników 15 - 18  

17.08.2021 i 24.08.2021 w godz. 17.45-20.20 

 
Na zajęciach będziemy:  

 pracować nad prawidłową emisją głosu,  

 pracować nad dykcją,  

 kształtować poczucie rytmu,  

 improwizować wokalnie,  

 śpiewać solo,  

 śpiewać w zespole z podziałem na głosy  

 

Warsztaty z songwritingu * 

Grupa 3  

Wiek: 15 - 18  

19.08 i 25.08.2021 godz. 17.45-20.20  

 
Na zajęciach będziemy:  

 Tworzyć teksty,  

 Tworzyć melodie,  

 Uczyć się przelewać swoje myśli i uczucia na dźwięki  

 grać i śpiewać autorskie piosenki  

 

*zajęcia dla osób, które posiadają podstawową umiejętność gry na gitarze lub pianinie  

 

 

 

 

Zajęcia wokalne - Joanna Kozyrska - Sieczak 

Zajęcia wokalne prowadzone są z uczestnikami w wieku 9-16 lat.  

Odbywają się one dwa razy w tygodniu 28.06-02.07, 16.08-27.08.2021: 

 poniedziałek 15:00-19:25, oraz środa 13:30-17:00  

Zajęcia wokalne dla wielu uczestników należą do ulubionych form spędzania wolnego czasu. 

Stwarzają możliwość odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej zgodnej z oczekiwaniami i 

potrzebami młodych ludzi. Rozbudzanie zamiłowania do muzyki poprzez śpiew i dbałość o 

rozwój umiejętności wokalno – muzycznych 
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Warsztaty gitarowe - Paweł Robak 

 

I TYDZIEŃ 
 
 

II TYDZIEŃ 
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9:00 - 
9:45 

9:00 - 
9:45 

9:00 - 
9:45 

9:00 - 
9:45 

9:00 - 
9:45 
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9:45 
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9:45 
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Gr. III 
 Gr. I Gr. II Gr. I Gr. II Gr. III 

9:55 - 10:40 9:55 - 10:40 
9:55 - 
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9:55 - 
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11:45 - 
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- 
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- 
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11:45 
- 

12:30   
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12:30   
Gr. V Gr. V Gr. IV Gr. V Gr. IV   Gr. V Gr. IV Gr. V Gr. IV   

12:40 - 
13:25                     

Gr. V                     

           

           

 

Gr. I - początkująca (wiek 8 - 11 lat)  
PN. i Śr.  

Gr. IV - zaawansowana (wiek 10 - 
14 lat) WT. I CZW.  

           

 

Gr. II - początkująca (wiek 12 - 15 
lat)  WT. i CZW.  

Gr. V - zaawansowana (wiek 15 - 
19 lat)  PN. i ŚR.  

           

 

Gr. III - początkująca (wiek 16 - 19 
lat)  PT.       
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Warsztaty gitarowe - Marcin Pomykała 

Warsztaty gitarowe podzielone będą na dwie grupy :  

I - przeznaczone dla uczestników grających na gitarze  klasycznej lub akustycznej .  

II - dla uczestników grających na gitarze elektrycznej. 

 
30.06 - godz.13.00 - 17.25 grupa I  

01.07 -godz. 11.00 - 14.30 grupa II 

18.08 -godz. 13.00 - 17.25 grupa I  

19.08 - godz. 11.00- 14.30 grupa II  - odwołane 

25.08 -godz.13.00 - 17.25 grupa I  

26.08 - godz. 11.00- 14.30 grupa II  

  

Warsztaty będą polegały na wspólnym muzykowaniu w oparciu o naukę piosenek, utrwalenie 

umiejętności gry akordowej  budowanie akompaniamentów). Poruszane będą zagadnienia z 

zakresu gry solowej, zagrywek gitarowych i różnych technik wykonawczych (różne style 

muzyczne). 

W przypadku dużych różnic wiekowych chętnych, zajęcia będą podzielone na  grupy 

wiekowe. Zajęcia przewidziane dla uczestników od 10 do 17 roku życia. Należy mieć swoją 

gitarę.  

 

Warsztaty z nauki gry na instrumentach klawiszowych - Łukasz Jankowski - 

Czytanie tekstu nutowego, ćwiczenia rytmiczne i agogiczne, nauka palcowania, formy 

muzyczne i interpretacja utworów muzycznych. 

 

Wiek uczestników 6 - 18 lat 

2 grupy - 5 godzin w grupie 1 i 4 godziny w grupie 2 

 

Grupa pierwsza 28.06 od godziny 9 do godziny 13:25 

 

Grupa druga 29.06 od godziny 9 do godziny 12:30 

 

Grupa druga 20.08 od godziny 9 do godziny 12:30 - odwołane 

 

Grupa pierwsza 23.08 od godziny 9 do godziny 13:25- odwołane 

 

Grupa druga 24.08 od godziny 9 do godziny 12:30 - odwołane 

 

Warsztaty- Gra na perkusji, Maciej Lange  

Grupa I (7- 12 lat) - perkusja poziom początkujący. Zajęcia podstaw gry na instrumentach 

perkusyjnych. 

Czas - 2h 16.08.2021 r. g. 11.00 - 12.40 

                  23.08.2021 r. g. 10.00 - 11.40 

Grupa II (7 - 15 lat) - perkusja poziom średnio zaawansowany. Zajęcia gry na instrumentach 

perkusyjnych dla średnio zaawansowanych. 

Czas - 2h 16.08.2021 r. g. 12.50 - 14.30 

                  23.08.2021 r. g. 11.50 - 13.30 

Grupa III (12-18 lat) - poziom zaawansowany. Zajęcia gry na instrumentach perkusyjnych dla 

zaawansowanych. 

Czas - 2h 17.08.2021 r. g. 11.00 - 12.40 

                  24.08.2021 r. g. 9.00 - 10.40 

 

Grupa IV (10-18 lat) zespół perkusyjny. Zajęcia realizowane w zespole perkusyjnym. 

Czas - 3h 17.08.2021 r. g. 12.50 - 15.25 

                  24.08.2021 r. g. 10.50 - 13.25 
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Warsztaty gry na trąbce – Artur Elert 

Warsztaty z gry na trąbce (Zapoznanie się z możliwościami brzmieniowymi oraz 

technicznymi instrumentu, zaznajomienie się uczestników zajęć z szerokim instrumentarium 

trąbkowym (prezentacja multimedialna oraz prezentacja gry nauczyciela), nauka podstaw gry 

na trąbce. 

Grupa I 

Wiek 7-12 lat 

16.08.2021  g. 15.00-15.45 

 

Grupa II 

Wiek 13-18 lat 

16.08.2021  g. 15.55-16.40 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat  - Wioleta Duchowska 

Wakacje ze sztuką to zajęcia rozwijające ekspresję twórczą poprzez działania 

interdyscyplinarne obejmujące połączenie różnych aktywności arteterapeutycznych – śpiew, 

ruch, muzyka i plastyka 

24.08.2021 26.08.2021 28.08.2021 

3h 3h 3h 

Wakacje ze 

sztuką 

Wakacje ze 

sztuką 

Wakacje ze 

sztuką 

9.30-12.05 9.30-12.05 9.30-12.05 

 

WARSZTATY  Taniec i Teatr Tańca - Larysa Grabińska 
"Warsztat opierający się na technikach tańca współczesnego, klasycznego oraz jazzowego, na 

którym również zapoznamy się z elementami teatru tańca, konstruując własną wyobraźnią i 

ruchem różne światy, postacie, emocje i uczucia..." 

 

Grupa I 4-5 latki 

Grupa II 6-7 latków 

Grupa III 8-12 latków 

Grupa IV powyżej 13 lat 

28 czerwca - 2 lipca oraz 23-27 sierpnia 
Grupa I - pn. 10:00-10:45 

Grupa II - pn. 10:55-11:40, śr. 10:55-11:40 

Grupa III - wt. 10:00-11:40, czw. 10:00-11:40 

Grupa IV - śr. 11:50-13:30 

 

WARSZTATY  WakacyjnyTeatr - Aleksandra Kornacka 

Zapraszam na wakacyjną przygodę teatralną. Warsztaty obejmować będą między 

innymi małe formy teatralne, etiudy, scenki, zabawy fabularne, zasady ruchu 

scenicznego, gry aktorskiej, improwizacje, a przede wszystkim dobrą zabawę i 

dużo ruchu! 

Na zajęciach obowiązuje strój zmienny tj: legginsy, dresy, baletki lub skarpetki. 

26.08.2021czwartek godz. 14.00 - 17.30 sala 22 wiek uczestników 13- 18 lat. 

27.08.2021 piątek godz. 12.00 - 16.25 sala 22 wiek uczestników 9-12 lat. 
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Letnia Mała Akademia Teatralna- Magdalena Kłosińska  

Jeśli Państwa dziecko jest kreatywne, lubi współpracować, ma odwagę wyrażać swoje 

emocje, lubi siebie i innych, zabawę, przygodę – to Letnia Mała Akademia Teatralna  jest dla 

niego . A jeśli jeszcze nie wie, że takie jest, to może dowie podczas warsztatów. 

Letnia Mała Akademia Teatralna to warsztaty teatralne adresowane dla dzieci i młodzieży, 

których istotą jest rozbudzanie postaw twórczych uczestników, stymulowanie twórczej 

ekspresji a przede wszystkim stworzenie uczestnikom przestrzeni, w której mogą być 

twórcami i mogą tworzyć razem z innymi dzieląc się swoimi pomysłami, odczuciami, 

zdolnościami. Działania ukierunkowane będą na pracę w zespole, rozwijanie zainteresowań, 

kreatywności, umiejętności społecznych uczestników, którzy poznają proces tworzenia 

spektaklu teatralnego na wszystkich poziomach jego realizacji. W każdym cyklu 

warsztatowym stosowane będą różnorodne formy i metody pracy, zgodne z potrzebami i 

preferencjami uczestników, m.in. gry i zabawy teatralne, plastyczne, muzyczne, literackie, 

ruchowe.  Wszelkie działania mają u podstaw założenia edukacji kreatywnej. Dzieci  będą 

miały okazję odpocząć od codziennych problemów, poznać nowe koleżanki/kolegów, 

rozwijać pasje i zainteresowania. Warsztaty ewaluowały będą prezentacją  opartą na 

zdobytych umiejętnościach i wiedzy. 

28.06 – 02.07.2021r. 

poniedziałek 16.00 – 19.30 gr. 13 -18 lat  4 godz. 

wtorek 10.30 – 13.05 gr. 8 – 12 lat 3 godz. 

środa 17.00 – 20.30 gr. 13 -18 lat 4 godz. 

czwartek 10.30 – 13.05 gr. 8 – 12 lat 3 godz. 

piątek 16.00 – 19.30 gr. 13 -18 lat 4 godz. 

 

16 – 20 sierpnia 2021r. 

poniedziałek 17.50 – 20.25 gr. 12 – 15 lat 3 godz. 

środa 17.50 – 20.25 gr. 12 – 15 lat 3 godz. 

czwartek 10.00 – 13.30 gr. 7-11 lat 4 godz. 

piątek 9.00 – 11.35 gr. 7-11 lat 3 godz. 

 

23 – 27 sierpnia 2021r. 

poniedziałek 17.50 – 20.25 gr. 12 – 15 lat 3 godz. 

środa 17.50 – 20.25 gr. 12 – 15 lat 3 godz. 

czwartek 10.00 – 13.30 gr. 7-11 lat 4 godz. 

piątek 9.00 – 11.35 gr. 7-11 lat 3 godz. 
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Warsztaty taneczne w tygodniu 28.06.2021 r. - 2.07.2021 r. – Marta Żukowska 

 

TANIEC DANCEHALL 

 

 temat i opis warsztatów dla danej grupy: Warsztaty Dancehall dla młodzieży 

Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z kulturą jamajską i historią tańca Dancehall 

oraz nauczą kroków tanecznych i choreografii w tym stylu. W planach również 

ćwiczenia i zadania taneczne gwarantujące wszechstronny rozwój ruchowo-taneczny. 

 wiek uczestników w danej grupie: 11-18 lat 

 liczba godzin w danej grupie: 8 godzin 

 daty i godziny warsztatów dla danej grupy  28.06.2021 r. i 30.06.2021 r. w godz. 9:00-

12:30 

 

 

TANIEC WSPÓŁCZESNY 

 

 temat i opis warsztatów dla danej grupy: Warsztaty Tańca współczesnego dla 

młodzieży 

Taniec współczesny opiera się na świadomości własnego ciała, którą uczestnicy będą 

kształtować za pomocą ćwiczeń technicznych charakterystycznych dla tego stylu oraz 

wzmacniania i rozciągania mięśni. W planach nauka rutyn i choreografii oraz 

ćwiczenia improwizacyjne gwarantujące rozwój i pogłębiające ekspresję w tańcu. 

 wiek uczestników w danej grupie: 11-18 lat 

 liczba godzin w danej grupie: 8 godzin 

 daty i godziny warsztatów dla danej grupy  29.06.2021 r. i 1.07.2021 r. w godz. 9:00-

12:30 

 

 

Warsztaty taneczne - Marta Piwek 

 

-"W rytmie tańca jazzowego" - nauka podstawowych kroków tańca jazzowego lirycznego i 

choreografii - grupa 1 wiek 12-18,  

 

poniedziałek 23.08.21.,  9:00-10:40  

środy 25.08.21r. 9:55-10:40 

 

-"Jazzowe maluszki"- nauka tańca jazzowego poprzez zabawę- grupa 2 wiek 5-8,  

 

poniedziałek 23.08.21r. 10:50-12:30,  

środa 25.08 9:00-9:45   

piątek 27.08 9:00-10:40 

 

-"Wytańcz to" - nauka podstawowych elementów tańca współczesnego i choreografii grupa 3 

wiek 12-18, 

 

wtorek 24.08.21r. 9:00-11:35 

 

-"Broadway jazz to jest to"- nauka podstawowych kroków tańca broadway jazz grupa 4 wiek 

13-18   

 

środa 25.08.21r. 10:50-12:30 

piątek 27.08.21r. 10:50-11:35 

Taniec estradowy z elementami baletu - Tamara Tomczyk 
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Grupa zaawansowana: 
Zajęcia taneczne przeznaczone dla osób umiejących tańczyć, uczestników grup tanecznych w 

przedziale wiekowym 12 - 18 lat 

 

 

Grupa średniozaawansowana: 
Zajęcia taneczne przeznaczone dla dzieci w przedziale wiekowym 8 - 11 lat, które znają 

podstawy tańca i uczestniczyły już wcześniej systematycznie w jakichkolwiek formach ruchu 

tanecznego. 

 

Grupa początkująca: 
 

Zajęcia i zabawy taneczne dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 7 lat. 

 

16.08.2021 (poniedziałek) 
Grupa zaawansowana I: 

15:55 - 17.35 

Grupa zaawansowana II 

17:45 - 19.25 

 

17.08.2021 (wtorek) 
Grupa średniozaawansowana I: 

15:55 - 17:35 

Grupa średniozaawansowana II: 

17:45 - 19:25 

 

18.08.2021 (środa) 
Grupa początkująca: 

15:55 - 17:35 

 

Taniec – nauka choreografii do utworów - Agnieszka Miazga 

 

Warsztaty w dniach: 28.06.2021 r. – 02.07.2021 r. oraz 16.08.2021 r. – 27.08.2021 r. 

 

 - Grupa 1 temat: Nauka choreografii do utworu: Monika Soleniec - "Taniec Butów" 

 

Warsztaty opierać się będą na nauce choreografii do wybranego utworu. Nie zabraknie 

również ćwiczeń poprawiających koordynację oraz rozciągających. Znajdziemy też czas na 

zabawę, integrację oraz pracę w grupach. 

 

grupa 1 (3-4 lata) 1h czwartek 1 h sobota 

Czwartek 16:50 - 17:35 grupa 1 (3-4 lata) 

Sobota 9:00 - 9:45 grupa 1 (3-4 lata) 

 

- Grupa 2 temat: Nauka choreografii do utworu: Dziecięce przeboje - "Idziemy do zoo" 

 

Warsztaty opierać się będą na nauce choreografii do wybranego utworu. Nie zabraknie 

również ćwiczeń poprawiających koordynację oraz rozciągających. Znajdziemy też czas na 

zabawę, integrację oraz pracę w grupach. 

 

grupa 2 (5-6 lat) 

grupa 2 (5-6 lat) 2 h sobota 

Sobota 9:55 - 11:35 grupa 2 (5-6 lat) 
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- Grupa 3 temat: Nauka choreografii do utworu: Cleo - "Za krokiem krok" 

 

Warsztaty opierać się będą na nauce choreografii do wybranego utworu. Nie zabraknie 

również ćwiczeń poprawiających koordynację oraz rozciągających. Znajdziemy też czas na 

zabawę, integrację oraz pracę w grupach. 

 

grupa 3 (7-8 lat) 

grupa 3 (7-8 lat) 2 h sobota 

Sobota 11:45 - 13:25 grupa 3 (7-8 lat) 

 

-  Grupa 4 temat: Nauka choreografii do utworu: Pharrell Williams - "Happy" 

 

Warsztaty opierać się będą na nauce choreografii do wybranego utworu. Nie zabraknie 

również ćwiczeń poprawiających koordynację oraz rozciągających. Znajdziemy też czas na 

zabawę, integrację oraz pracę w grupach. 

 

grupa 4 (9-10 lat) 

grupa 4 (9-10 lat) 2 h czwartek 

Czwartek 18:20 - 20:00 grupa 4 (9-10 lat) 

 

Warsztaty hip – hop – Sylwia Martys 

 

 

Hip hop to styl tańca stworzony dla wszystkich energicznych dzieci! Na zajęciach dziecko 

nauczy się podstaw tego stylu, improwizowania do muzyki  oraz energicznych choreografii. 

Nasze zajęcia z hip - hopu to nie tylko nauka tańca, ale także 100% doskonałej zabawy – dużo 

ruchu, werwy i dobrze spożytkowanej energii! 

 

28.06 

11:45-13:25- gr. 9-11 lat hip hop (2h) 

13:35-15:15 - gr. pow.15 lat hip hop (2h) 

 

30.06 

10:00-11:40- gr. 9-11 lat hip hop (2h) 

11:50-13:30 - gr. 12-15 lat hip hop (2h) 

 

02.06 

10:00-11:40- gr. 12-15 lat hip hop (2h) 

11:50-13:30 - gr. pow.15 lat hip hop (2h) 

 

23.08 

10:00-11:40- gr. 9-11 lat hip hop (2h) 

11:50-13:30 - gr. 12-15 lat hip hop (2h) 

 

25.08 

10:00-11:40- gr. 9-11 lat hip hop (2h) 

11:50-12:30 - gr. pow.15 lat hip hop (2h) 

 

27.08 

10:00-11:40- gr. 12-15 lat hip hop (2h) - odwołane 

11:50-13:30 - gr. pow.15 lat hip hop (2h) - odwołane 
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Zajęcia wokalne i Poezja śpiewana - Joanna Przyborowska 

 
28.06.2021 PONIEDZIAŁEK   

13:40- 15:20 – ZAJĘCIA WOKALNE 8 – 11 LAT  (2h) 

15:30 – 17:20 – ZAJĘCIA WOKALNE MŁOZIEŻ POW. 12 R. Ż.  (2h) 

W programie: 

– ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy, 

– rozgrzewka wokalna, 

– praca z mikrofonem, 

-   praca z piosenką. 
29.06.2021 WTOREK   

12.45 – 15:20 – POEZJA ŚPIEWANA, młodzież od 13 r. ż. (3h) 

W programie: 

– ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy 

– rozgrzewka wokalna 

– praca z mikrofonem 

– praca z piosenką 

Jeśli grasz na gitarze, ukulele, lub na prostym instrumencie perkusyjnym typu: marakasy, 

kastaniety, zabierz go ze sobą na warsztaty, stworzymy własną aranżację :) 

 
SIERPIEŃ 

23.08.2021 PONIEDZIAŁEK  

13:40- 15:20 – ZAJĘCIA WOKALNE 8 – 11 LAT (2h) 

15:30 – 17:20 – ZAJĘCIA WOKALNE MŁOZIEŻ POW. 12 R. Ż. (2h) 

W programie: 

– ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy, 

– rozgrzewka wokalna, 

– praca z mikrofonem, 

- praca z piosenką. 

 
24.08.2021 WTOREK 12.45 – 15:20 – POEZJA ŚPIEWANA, młodzież od 13 r. ż. (3h) 

W programie: 

– ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy 

– rozgrzewka wokalna 

– praca z mikrofonem 

– praca z piosenką 

Jeśli grasz na gitarze, ukulele, lub na prostym instrumencie perkusyjnym typu: marakasy, 

kastaniety, zabierz go ze sobą na warsztaty, stworzymy własną aranżację :) 

 
25.08.2021 ŚRODA  14 – 16.35 ZAJĘCIA WOKALNE (młodzież od 12 r.ż) 

W programie: 

– ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy, 

– rozgrzewka wokalna, 

– praca z mikrofonem, 

- praca z piosenką. 

 
26.08.2021 CZWARTEK  

13:40 – 16:15 POEZJA ŚPIEWANA (młodzież od 13 r.ż) 

W programie: 

– ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy 

– rozgrzewka wokalna 

– praca z mikrofonem 

– praca z piosenką 

Jeśli grasz na gitarze, ukulele, lub na prostym instrumencie perkusyjnym typu: marakasy, 

kastaniety, zabierz go ze sobą na warsztaty, stworzymy własną aranżację :) 
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Warsztaty gry na fletach podłużnych i interpretacji muzyki dawnej 

- Magdalena Warżawa 

 

W dniach 29.06.2021 r. – 02.07.2021 r. oraz 16.08.2021 r. – 27.08.2021 r. warsztaty gry na 

fletach podłużnych i interpretacji muzyki dawnej 

Tematyka warsztatów 29.06-02.07 obejmować będzie muzykę gdańską czasów Heweliusza. 

Poznanie literatury Thomasa Strutiusa- wybitnego kompozytora działającego w Gdańsku  

w XVII wieku, m. in. w kościele Św. Trójcy w pobliżu dzisiejszego Pałacu Młodzieży. 

Przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 13- 19 lat 

29.06 grupa 1 - 10-13.30 (4 godziny) - w tym planowane wyjście do kościoła Św.Trójcy oraz 

Św. Katarzyny- grób Heweliusza 

30.06 grupa 2 – 09.05- 13.30 ( 4 godziny) 

1.07  grupa 1- 10-13.30 (4 godziny) 

2.07 grupa 2 – 09.05- 11.40 ( 2 godziny)- w tym planowane wyjście do kościoła Św. Trójcy 

oraz Św. Katarzyny- grób Heweliusza 

 

16.08.2021 r. – 27.08.2021 grupa 1, 2,  wiek 13- 19 lat, grupa 3 od 6 lat- 12 lat 

 

Tematyka warsztatów obejmować będzie zarówno zagadnienia techniczne oraz biomechaniki 

i fizjologii oddychania w grze na instrumentach dętych oraz powtórzenie utworów gdańskiej 

muzyki złotego wieku 

 

16.08- grupa 1 -  10- 13.30 (4 godziny) 

17.08- grupa 2- 10-13.30 (4 godziny) 

18.08- grupa 1 -  10- 13.30 (4 godziny) 

19.08-grupa 2- 14-16.35 (3 godziny) 

20.08. grupa 3- 10- 12.35 (3 godziny) 

 

23.08- grupa 3- 10-13.30 (4 godziny) 

24.08- grupa  1- 10-13.30 (4 godziny) 

25.08- grupa 2- 10-13.30 (4 godziny) 

26.08- grupa 3- 10-12.40 (3 godziny) 

27.08- grupa 1- 10-12.40 (3 godziny) 

 

Warsztaty realizacji dźwięku Maciej Nejman 

 

W dniach 29.06 - 02.07.2021  warsztaty realizacji dźwięku. Będą obejmowały temat nagrań w 

świecie cyfrowym, podczas których poznamy techniki mikrofonowe, obsługę programów 

audio, jak również wykonamy nagranie oraz miks i mastering utworów Pracowni Muzyki 

Dawnej oraz Pracowni Wokalnej.  

Godziny warsztatów: 
GRUPA I - Wtorek - 10:00 - 13:30 oraz Czwartek 10:00 - 12:35 

GRUPA II - Środa 10:00 - 13:30 oraz piątek 10:00 - 11:40 

 

Warsztaty przeznaczone dla uczestników w wieku 13 - 18 lat 

W dniach 23.08 - 27.08  warsztaty realizacji dźwięku. Tym razem będą obejmowały temat 

sztuki nagrywania perkusji jako podstawowego instrumentu w muzyce rockowej z użyciem 

różnych technik mikrofonowych.  

 

Godziny warsztatów: 

 

GRUPA I - Poniedziałek 10:00 - 15:20 

GRUPA II - Wtorek 10:00 - 14:25 

 

Warsztaty przeznaczone dla uczestników w wieku 13 - 18 lat 
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Warsztaty karate - Stanisław Łukowski 

Dzieci młodsze 6-9 lat 

Zajęcia karate- techniki karate w miejscu, w ruchu, samoobrona, zabawy . 

 

Dzieci starsze  10- 12 lat 

Zajęcia karate- techniki karate w miejscu, w ruchu, formy - kata, zabawy,   samoobrona. 

 

Młodzież 13 19 lat 

Zajęcia karate- techniki karate w miejscu, w ruchu, formy - kata, elementy walki, zabawy,  

samoobrona. 

 

Poniedziałek  28.06 

Dzieci  młodsze   -9.00-9.45 

Dzieci starsze - 9.55-11.35 

 

Wtorek  29.06 

Młodzież- 9.00-11.45 

 

 

Środa  30.06 

Dzieci  młodsze   -9.00-9.45 

Dzieci starsze - 9.55-11.35 

 

Piątek  2.07 

Dzieci  młodsze   -9.00-9.45 

Dzieci starsze - 9.55-11.35 

Młodzież- 11.45- 14.20 

 

Sierpień  

 

Poniedziałek 16.08 

Dzieci  młodsze   -15.00-15.45 

Dzieci starsze - 15.55-17.35 

 

Wtorek  17.08 

Młodzież- 15.00-17.45 

 

Piątek 20.08 

Dzieci  młodsze   -15.00-15.45 

Dzieci starsze - 15.55-16.40 

Młodzież- 16.50-18.30 

 

Poniedziałek 23.08 

Dzieci  młodsze   -15.00-15.45 

Dzieci starsze - 15.55-17.35 

 

Wtorek  24.08 

Młodzież- 15.00-17.45 

 

Piątek 27.08 

Dzieci  młodsze   -15.00-15.45 

Dzieci starsze - 15.55-16.40 

Młodzież- 16.50-18.30 
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Warsztaty judo Katarzyna Furmanek 

Celem warsztatów jest  zapoznanie Uczestników z podstawami łagodnego upadania czyli 

padów :  Zajęcia opierają się na ćwiczeniach wzmacniających postawę ciała i koordynację. 

Gry i zabawy z elementami judo.   

28.06.21 PONIEDZIAŁEK 

9:00- 10:40  2 h grupa 5  lat 

10:50 - 12:30 2h grupa 6-7 lat 

12:40- 13:25 1 h grupa 13-16  

 

29.06.21 WTOREK 

9:00- 10:40  2 h grupa 8  lat 

10:50 - 11:35 1h grupa 9 lat 

 

 

30.06.21  ŚRODA 

9:00- 10:40  2 h grupa 5  lat 

10:50 - 12:30 2h grupa 6-7 lat 

12:40- 13:25 1h grupa 13-16 

 

01.07.21 CZWARTEK 

9:00- 10:40  2 h grupa 13-16 lat 

 

16.08.21 PONIEDZIAŁEK - odwołane 

9:00- 10:40  2 h grupa 5  lat 

10:50 - 12:30 2h grupa 6-7 lat 

12:40- 13:25 1 h grupa 13-16  

 

17.08.21 WTOREK - odwołane 

9:00- 10:40  2 h grupa 8  lat 

10:50 - 11: 35 1h grupa 9 lat 

 

19.08.21 CZWARTEK - odwołane 

9:00- 10:40 2 h grupa 13-16 lat 

 

 

23.08.21 PONIEDZIAŁEK - odwołane 

9:00- 10:40  2 h grupa 5  lat 

10:50 - 12:30 2h grupa 6-7 lat 

12:40- 13:25 1 h grupa 13-16  

 

24.08.21 WTOREK - odwołane 

9:00- 10:40  2 h grupa 8  lat 

10:50 - 11: 35 1h grupa 9 lat 

  

26.08.21 CZWARTEK - odwołane 

9:00- 10:40  2 h grupa 13-16 lat 
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Warsztaty żeglarskie- Piotr Krzemiński 

 

Warsztaty żeglarskie dla dzieci i młodzieży 

16.08 i 23.08 (poniedziałek)  9.00 - 12.30 grupa I wiek 7 -14. 

18.08 i 25.08 (środa) 9.00 - 13.30 grupa II wiek 7 - 9 lat 

 

Warsztaty żeglarskie- Beata Klonecka 
 
Wtorek - 24.08.2021r. 
15:55-19:25 gr I 
Piątek- 27.08.2021r. 
15:55-20:20 gr II 
 

Warsztaty żeglarskie- Tomasz Ludka 
 
Wtorek - 17.08.2021r i 24.08.2021r. 
9.00-10.40,  
10.50-13.25 

 
Czwartek - 19.08.2021r. i 26.08.2021r. 
9.00-10.40,  
10.50-12.30 

Warsztaty żeglarskie- Tomasz Milczarek 

Warsztaty na Przystani Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Zajęcia będą prowadzone na przystani 

w formie zajęć na wodzie oraz na lądzie. 

Nauka oraz doskonalenie manewrów żeglarskich. Bezpieczeństwo podczas zajęć żeglarskich. 

Gry i zabawy marynistyczne. 

Wiek uczestników 6-13 lat 

utworzone zostaną dwie grupy: I grupa: 4 godziny; II grupa: 5 godzin 

16.08.2021r. grupa I od godziny 9.00-13.00 , 18.08.2021r. grupa II od godziny 9.00-14.00 

23.08.2021r. Grupa II od godziny 9.00-13.00, 25.08.2021r. grupa I od godziny 9.00-14.00 

Warsztaty żeglarskie- Zbigniew Turski 

28.06 do 02.02 
Wiek od 8 lat , max 5 osób w grupie. 
Poniedziałek    Gr I  godz 15-18.30 
Wtorek            Gr II  godz 15-18.30 
Środa                Gr I godz 15-18.30 
Czwartek          Gr II godz 15- 17.35 
Piątek               Gr I  godz 15- 17.35  
 
18.08 do 20.08 
Wiek od 8 lat , max 5 osób w grupie. 
Środa             Gr I  godz 15-18.30 
Czwartek       Gr II godz 15-18.30 
Piątek            Gr I  godz 15- 17.35 
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23.08 do 27.08 
Wiek od 8 lat , max 5 osób w grupie. 
 
Poniedziałek    Gr I  godz 15-18.30 
Wtorek            Gr II  godz 15-18.30 
Środa                Gr I godz 15-18.30 
Czwartek          Gr II godz 15- 17.35 
Piątek               Gr I  godz 15- 17.35 
 

 

Warsztaty- pracownia majsterkowania SP 27 – Maciej Wochowski 

Grupa 1 Konstruujemy pojazdy napędzane powietrzem 6- 8 lat 2h 28.06.2021, 15.00 - 16:40  

Grupa 2 Wprowadzenie do elektroniki: dioda- jak jej nie spalić, silniczki wibracyjne 

budujemy pajączka. 8- 10 lat 3h 28.06.2021, 16:50- 19:25  

Grupa 3 Konstruujemy pojazdy napędzane powietrzem 6- 8 lat 2h 01.07.2021, 15:00- 16:40  

Grupa 4 Konstruujemy pojazdy napędzane powietrzem 6- 8 lat 2h 01.07, 16:50- 18:30 

Maksymalna liczba uczestników w grupie to 12 osób. 

 

WARSZTATY- Od fotografii srebrowej do cyfrowej, Zbigniew Michałowski  

 

Pracownia fotografii artystycznej zaprasza wszystkich chętnych na warsztaty fotograficzne w 

lipcu i w sierpniu. Na zajęciach będzie możliwość zapoznania się ze 150 letnią tradycyjną 

techniką fotografii analogowej wykonywanej w ciemni fotograficznej. W profesjonalnym 

studiu fotograficznym będziemy przygotowywać sesje fotografii modowej. Będzie możliwość 

wykonania fotografii kreatywnej do własnego portfolio fotograficznego. Zarówno dla modeli 

jak i fotografów. Wszystkie zdjęcia przygotowywać będziemy w postprodukcji za pomocą 

najlepszego programu do obróbki zdjęć w Adobe Photoshop.  

Młodzież w wieku od 12 do 19 lat  

w dwóch grupach  

w poniedziałki 28.06, 16.08, 23.08 godz. 15.00 – 18.30 i 

we  wtorki 29.06, 17.08, 24.08 godz. 15.00 – 19.25. 

 

WARSZTATY FILMOWE - Sławomir Witek 

Warsztaty z reżyserii filmowej. 

W ramach praktycznych warsztatów realizowana będzie krótka scenka filmowa. Podczas jej 

realizacji uczestnicy poznają podstawowe pojęcia języka filmowego. Zajęcia obejmują pracę 

z kamerą i dźwiękiem, aktorstwo i montaż. 

Terminy: 

Środa 25 sierpnia - 14:00 - 15:40 oraz 15:50 - 18:25 

Czwartek 26 sierpnia 14:00 - 17:30 

Serdecznie zapraszamy do sali 42. 
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Warsztaty ceramiczne - Marcin Grzęda 
 
Naczynia ceramiczne i formy ażurowe. 
Tworzenie naczyń z gliny: kubki, talerze, miski, dzbanki 
 Formy przestrzenne ażurowe użytkowe lub nie użytkowe np. (ozdobne lampiony) 
wiek 6-18 lat 
 
czwartek 01.07.2021 I GRUPA 15:55-17:35 
                                      II GRUPA 17:45-19:25 
Piątek 02.07.2021   III GRUPA 15:00-17:35 
                                    IV GRUPA 17:45-19:25 
 
czwartek 26.08.2021 I GRUPA 15:55-17:35 II GRUPA 17:45-19:25  
 
piątek 27.07.2021 III GRUPA 15:00-17:35 IV GRUPA 17:45-19:25 
 


