
 

ZAPRASZAMY PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2015 

na cykl różnorodnych warsztatów dla dzieci i młodzieży!  
2-13 lutego 2015r. w obydwu budynkach MDK „Pod Akacją” (ul. Grodzka 11 i ul. Chrobrego 18)  

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 13.00. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale wybrane warsztaty wymagają przyniesienia materiałów, prosimy o uważne czytanie programu. 

Zapisy od 19 stycznia 2015r. do 2 lutego 2015r. za pośrednictwem poczty elektronicznej: promocja@mdk.lublin.pl  

oraz pod numerem telefonu 81 53 227 40.  

 

 
WARSZTATY OPIS 

 
1. Cykl warsztatów plastycznych 
„Sztuka i zabawa” 
 

 
Nauczyciel:  
p. Iwonna Jedlińska 
 
12 osób 
 
9-13 lutego  
godz. 10.00 - 13.00 
(Grodzka 11) 

 
1.„Kompozycja abstrakcyjna”  
Tworzenie kompozycji symetrycznej i asymetrycznej, efekt przypadek  
w malarstwie. Barwienie papierów metodą dekalkomanii. Działania 
mechaniczne, prowokowanie efektów malarskich. Dostrzeganie i odbieranie 
wartości wizualnych. 
2. „Mozaikowe portrety” 
Tworzenie kompozycji z kształtów i barw wydzieranych kawałków papieru. 
Umiejętność ułożenia w sposób dekoracyjny różnych elementów  
dla wyrażenia swych uczuć. 
3. „Zimowe uroki”  
Indywidualne interpretacje krajobrazu realnego z uwzględnieniem nastroju 
pory roku, pory dnia, oświetlenia i pogody. Wartości wyrazowe gamy 
barwnej, barwy czystej i złamanej. 
4. „Ekspozycja”  
Komponowanie zrównoważonych układów przestrzennych. Bryła w układzie 
przestrzennym. Elementy gotowe, modelowanie w glinie, plastelinie, 
zestawianie z pudełek. Stosunki przestrzenne elementów układu. 
5. „Kot” 
Graficzne środki wyrazu plastycznego, wartości wyrazowe kreski. Poznanie  
i analiza struktur, form i kształtów. Eksperymentowanie w obrębie technik, 
tworzenie nowych rozwiązań, posługiwanie się gotowymi elementami.  
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2. Warsztaty plastyczne: 
„Świat baśni i Anioły” 
 

 
Nauczyciel:  
p. Agata Fijewska-
Pajdowska 
 
12 osób 
6-12 lat 
 
2-6 lutego 2015  
(Grodzka 11) 
 

 
− Poniedziałek - środa: cykl trzydniowy,  

materiały: kredki pastele - olejne, brystol A3 1 blok 
− Czwartek - piątek: cykl dwudniowy,  

materiały: 1 kg mąki + 1 kg soli  

 
3. Warsztaty plastyczne 
 

 
Nauczyciele:  
p. Ewa Dziekońska-
Sarlińska, 
p. Katarzyna 
Niedźwiadek 
 
10 osób 
10-15 lat 
 
2-6 lutego 2015  
(Chrobrego 18) 

 
1. Poniedziałek: „świat zamknięty w butelce” - mini rzeźba, 

materiały: małe szklane buteleczki, plastelina ewentualnie klej  
na gorąco 

2. Wtorek: „Ruchome obrazy”,  
materiały: farby akrylowe, ołówki, brystol, noże do papieru, taśma 
dwustronna, klej  

3. Środa: „Cieniowanie ściany”,  
materiały: markery, brystol, farby akrylowe, taśma papierowa 

4. Czwartek: „Taśmą malowane”,  
materiały: farby akrylowe, brystol, taśma papierowa, noże do papieru 

5. Piątek: Warsztaty: „Sztuka podana na tacy”, 
materiały: farby akrylowe, tacki tekturowe, pędzle, złoty spray.  
 

 
4. Warsztaty plastyczne - Linoryt-technika 
grafiki warsztatowej. Wykonywanie małych 
form graficznych.  
 

 
Nauczyciele  
p. Magdalena Ciężak,  
p. Monika Wesołowska 
 
10 osób 
10-18 lat 
 
9-13 lutego 2015 
(Chrobrego 18) 

 
Temat prac: „Anioły”. 

5 dni: Zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną - linorytem. 
Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonują projekty, przenoszą je  
na matryce z linoleum, przy pomocy dłut graficznych wykonują grafikę,  
pod kierunkiem nauczycieli samodzielnie wykonują odbitkę graficzną  
w wersji czarno-białej i na kolorowym podkładzie z akwareli. 
 
Materiały: małe pudełko akwareli, ołówek, gumka, arkusz ciemnej kalki 
technicznej.  
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5. Warsztaty plastyczne 
w pracowni mody młodzieżowej 

 
Nauczyciele:  
p. Kamila Śpiewla-
Kasperek,  
p. Renata Małyska 
 
10 osób 
8-13 lat 
 
2-6 lutego 2015  
(Grodzka 11) 
 

 
1. Poniedziałek: „Fałdy i załamania” - obrazy z tkaniny, tworzenie 

„patchworków na papierze”, materiały: klej w tubce (wikol, magic 
itp.), niepotrzebne skrawki tkanin, firanek 

2. Wtorek: „Filcowe CoNieco”  
3. Środa: Igielniki - kapelusze - szycie praktycznych igielników 
4. Czwartek: „Papierowa moda”- projektowanie unikatowych 

papierowych kreacji (wstęp - krótka historia mody, pogadanka i 
prezentacja multimedialna), materiały: sznurek, guziki, folia 
aluminiowa lub bąbelkowa  

5. Piątek: „Filcowa mozaika” - projektowanie i tworzenie drobnych form 
dekoracyjnych z drobnych fragmentów filcu, talerzyki papierowe 
okrągłe, klej (j.w.), czarny akryl  
 

 
6. Warsztaty teatralne 
 

 
Nauczyciel:  
p. Mieczysław Wojtas 
 
15 osób 
12-18 lat 
 
9-11 lutego 2015  
(Grodzka 11) 
 

 
1. Poniedziałek: Zabawy parateatralne i gry dramatyczne 
2. Wtorek: Ruch i ekspresja ciała - wyrażanie emocji  
3. Środa: Odkrywanie słowa - zajęcia poświęcone poprawności i 

kulturze mówienia  

 
7. Warsztaty teatralne 
 

 
Nauczyciel: 
p. Joanna Franaszczuk-
Nowak 
 
10 osób 
6-12 lat 
 
2-6 lutego 2015  
(Grodzka 11) 
 

 
1. Wykonanie lalek charakterystycznych. Poszukiwanie symboli i 

znaków plastycznych 
2. Opracowanie i prezentacja krótkich scenek teatralnych inspirowanych 

wierszem „Na straganie”  
3. Wykonanie „królewskich” lalek z szarego papieru. Poszukiwanie cech 

„dworskości”.  
4. Wykonanie aniołów z materiałów o efekcie fluo. Pierwsze 

doświadczanie czarnego teatru.  
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8. Warsztaty teatralne 
i fotograficzne 
 

 
Nauczyciel:  
p. Anna Asyngier-Kozieł 
 
teatralne - 6-12 lat, 
fotograficzne - 11-18 lat 
 
9-13 lutego 2015  
(Grodzka 11  
i B. Chrobrego 18) 
 

− Poniedziałek: Warsztaty teatralne 
AKTOR I REŻYSER W TEATRZE DZIECIĘCYM, 
materiały: bibuła karbowana w różnych kolorach, taśma malarska 
(Chrobrego) 

− Wtorek: Warsztaty fotograficzne 
PRACA FOTOGRAFA W CIEMNI TRADYCYJNEJ, 
materiały: papier pakowy, taśma samoprzylepna, klej i nożyczki  
(Grodzka 11) 

− Środa: Warsztaty teatralne 
SCENOGRAF I AKTOR W TEATRZE DZIECIĘCYM, 
materiały: farbki w kredkach do malowania twarzy, bloki rysunkowe 
lub białe kartki papieru xero, kredki bambino, ołówki, temperówka, 
gumki  
do ścierania, bibuły w różnych kolorach, papier pakowy, taśma 
samoprzylepna (Chrobrego 18) 

− Czwartek: warsztaty fotograficzne 
PORTRET I MARTWA NATURA W STUDIO, 
materiały: papier pakowy i taśma, owoce, własny aparat lub telefon 
komórkowy z aparatem (Chrobrego 18) 

− Piątek: warsztaty fotograficzne 
LUKSOGRAFIA A INNE TECHNIKI FOTOGRAFICZNE, 
materiały: papier pakowy, taśma samoprzylepna, klej i nożyczki 
(Grodzka 11)  
 

 
9. Otwarte warsztaty fotograficzne 
 

 
Nauczyciel:  
p. Anna Borowska 
 
10 osób 
13-18 lat 
 
2-6 lutego 2015  
(Grodzka 11) 
 

 
− Poniedziałek - otwarte warsztaty fotografii tradycyjnej 
− Wtorek – „Filmowe podróże” 
− Środa - otwarte warsztaty fotografii otworkowej 
− Czwartek - otwarte warsztaty: portret we wnętrzu 
− Piątek – „Filmowe podróże”  
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10. Pivot Animator 
 

 
Nauczyciel:  
p. Mariusz Stryjecki 
 
2-6 lutego 2015  
(Chrobrego 18) 
 

 
Nauka programu graficznego do tworzenia animacji 2D tzw. „patyczkowych 
ludzików”  

− Poniedziałek – piątek:, godz. 10.00-11.30 i 11.30-13.00 
materiały: nośnik do zapisania animacji  

 
11. Warsztaty szachowe 
„Szachy dla wszystkich” 
 

 
Nauczyciele:  
p. Irena Kasprzyk, 
p. Zbigniew Księski 
 
15 osób 
15-18 lat 
 
9-13 lutego 2015  
(Chrobrego 18) 
 

 
Turniej klasyfikacyjny dla dzieci i młodzieży województwa lubelskiego 
na I kategorię szachową. 
Rundy codziennie od poniedziałku do czwartku w godz. 9-12 i 12-15. 
W piątek w godz. 9-12. 
 
W zajęciach biorą udział zawodnicy posiadający minimum II kategorię 
szachową.  
 
Wszelkie informacje – p. Irena Kasprzyk, tel. 692 446 984 

 
12. „ABC szachów dla uczniów 
szkół podstawowych” 
 

 
Nauczyciel:  
p. Zofia Ciechocińska-
Miećko 
 
12 osób 
2-6 lutego 2015  
(Grodzka 11) 
 

 
− Poniedziałek - zapoznanie z geometrią szachownicy  

i najważniejszą figurą. 
− Wtorek - figury ciężkie. 
− Środa - figury lekkie. 
− Czwartek - pionki. 
− Piątek - mini-turniej  
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13. Warsztaty z języka niemieckiego 
 

 
Nauczyciel:  
p. Wanda Szymanek 
 
12 osób 
kl. 4-6 szkół 
podstawowych 
 
9-13 lutego 2015  
(Chrobrego 18  
i Grodzka 11) 
 

 
− Poniedziałek - niemiecki na wesoło (Chrobrego 18) - kl.4-6 
− Środa - Sport ist in! Sport jest modny.  

Dla młodzieży gimnazjalnej (Grodzka 11) 
− Czwartek - Auf Rollerblades durch Wien. Wycieczka do Wiednia.  

Dla młodzieży ponadgimnazjalnej (Grodzka 11) 
 
Materiały: papier xero, kolorowe grube pisaki do tablicy suchościeralnej, 
papier kolorowy, baloniki do dmuchania, kolorowe grube flamastry.  

 
14. Warsztaty wokalne opierające się na 
emisji głosu technika SLS i nauką dowolnie 
przez siebie wybranych piosenek. 
 

 
Nauczyciel:  
p. Mikołaj Giszczak 
 
8 osób 
 
9-13 lutego 2015  
(Chrobrego 18) 
 

 
„Tam gdzie śpiewają, tam dobrzy ludzie przebywają” 

 
15. „Gitara bez tajemnic” 
 

 
Nauczyciel:  
p. Piotr Tesarowicz 
 
10 osób 
 
9-13 lutego 2015  
(Grodzka 11) 

 
1. Budowa i strój instrumentu, rodzaje gitar i najwybitniejsi gitarzyści 
2. Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce - wartości rytmiczne, 

metrum i notacja dźwięków na pięciolinii 
3. Prawidłowa postawa gitarzysty (gitara klasyczna) gra z 

wykorzystaniem podnóżka i aparat prawej ręki (omówienie i 
ćwiczenia) 

4. Aparat lewej ręki - przedramię, dłoń i palce (omówienie i ćwiczenia) 
5. Jak grać na gitarze z nut, tabulatur oraz tabel - chwytów gitarowych. 
 
Zapraszamy z własnym instrumentem: gitara klasyczna lub akustyczna.  
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16. Warsztaty muzyczne 
„Mała Orkiestra” 

 
Nauczyciel: 
p. Katarzyna Mądra  
 
15 osób 
6-10 lat 
 
2-4 lutego 2015  
(Grodzka 11) 
 

 
Granie na bum, bum rurkach oraz dziecięcych instrumentach perkusyjnych 
Orffa 

 
17. Warsztaty tańca współczesnego  
z elementami akrobatyki 
 

 
Nauczyciel:  
p. Agnieszka Kępka 
 
- 2,3 lutego 2015 od godz. 
10.00 – 7-12 lat 
- 4 lutego 2015 od godz. 
11.30 – 13.00 - 13-18 lat 
(Grodzka 11) 
 

 
Warsztaty tańca współczesnego z elementami akrobatyki:  

− przygotowanie ciała tancerza - rozgrzewka i stretching, 
− nauka kroków i figur tanecznych, 
− nauka krótkich etiud tanecznych w technice tańca współczesnego. 

 
Należy przynieść baletki lub skarpetki oraz wygodny strój do ćwiczeń. 

 
18. Warsztaty taneczne 

 
Nauczyciel:  
p. Ewa Zagórska 
 
9-13 lutego 2015 
(Chrobrego 18) 
 

 
− 9-11 lutego (poniedziałek, wtorek, środa) – „Tańczący Krokodyl” – 

elementy tańca hiszpańskiego, warsztaty taneczne, zabawy z 
„Krokodylem” 

− 12-13 lutego (czwartek, piątek) – „Tańczące buty” – elementy tańca 
rosyjskiego, warsztaty taneczne, zabawy w „Zaczarowanych 
tańczących butach”. 
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19. Warsztaty makramy  
„Sznurkowo i walentynkowo”  
 

 
Nauczyciele:  
p. Maria Świstek-Duda,  
p. Izabela Urban 
 
8 osób 
 
9-13 lutego 2015  
(Chrobrego 18) 

 
5-dniowy cykl warsztatów:  

− Zapoznanie dzieci z bardzo mało znaną techniką artystycznego 
wiązania węzłów.  

− Nauka węzła płaskiego, żebrowego i opaski. Różne sposoby 
dodawania i zbierania sznurków. Zasady rozliczania długości 
sznurków.  

− Projektowanie własnych „walentynkowych” makram z zastosowaniem 
poznanych węzłów i wzorów, uwzględniając  możliwości techniczne 
procesu wiązania.  

− Wykonanie prac pod okiem nauczyciela. Wystawa, uwagi, samoocena. 
 
Potrzebne materiały: 50-100 metrów sznurka. 
Prowadząca poda listę innych materiałów na pierwszych zajęciach. 
 

 
20. Warsztaty kulinarne 
 

 
Nauczyciel:  
p. Jolanta Palusińska  
 
8 osób 
8-12 lat 
 
9-12 lutego 2015  
(Grodzka 11) 
 

 
− Poniedziałek: zupa pomidorowa,  

produkty: na pierwsze zajęcia nic nie trzeba przynosić, prowadzące 
podadzą listę potrzebnych produktów na całe warsztaty podczas 
pierwszych zajęć 

− Wtorek: spaghetti z sosem pieczarkowym,  
Środa: ciasteczka kokosowe 

− Czwartek: sałatka grecka  
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21. Warsztaty modelarskie 
 

 
Nauczyciel:  
p. Waldemar Wargulak 
 
dwa cykle warsztatów 
2 x 6 osób od 9 lat 
 
9-13 lutego 2015  
(Chrobrego 18) 

 
1.  

− Budowa modeli papierowych - Nauka wycinania, formowania i 
klejenia modeli kartonowych pojazdów, samolotów, budowli i figurek, 
materiały: Wymagana własna wycinanka modelu (dla początkujących 
najlepiej model latarni morskiej lub figurki) oraz nożyczki. 
Sklepy oferujące modele to: "Kulturomaniak" ul. T. Zana (E.Leclerc) - 
duży wybór modeli plastikowych, "Majster Klepka" pl. Wolności - 
modele kartonowe i plastikowe  

− Budowa modeli papierowych - Nauka wycinania, formowania  
i klejenia modeli kartonowych pojazdów, samolotów, budowli  
i figurek. 

2.  
− Budowa modeli plastikowych - Nauka obróbki i klejenia plastiku  

oraz malowania modeli plastikowych samolotów i pojazdów. koszt. 
− Budowa modeli plastikowych - Nauka obróbki i klejenia plastiku  

oraz malowania modeli plastikowych samolotów i pojazdów. 
Wymagany własny model plastikowy (dla początkujących najlepiej 
model samolotu) oraz klej do modeli plastikowych. 

− Budowa modeli plastikowych - Nauka obróbki i klejenia plastiku  
oraz malowania modeli plastikowych samolotów i pojazdów.  
 

 
 

Dane potrzebne do zapisania dziecka:  

− imię i nazwisko,  

− wiek,  

− adres zamieszkania,  

− numer telefonu do rodzica / opiekuna,  

− dodatkowe informacje o dziecku 

 

Prosimy o przynoszenie obuwia na zmianę 


