Klub Tęcza w Świętej Katarzynie z myślą o naszych pociechach, organizuje letnie warsztaty:
naukowo-twórcze, artystyczne, przyrodnicze i wiele innych. Zapraszamy wszystkie dzieci,
te marzące o minecraftowych przygodach, te które chcą spróbować swoich umiejętności
kulinarnych MasterChif, tych którzy lubią pomajsterkować w drewnie i tych którzy chcą
stworzyć coś z gliny. Warsztaty z animacji poklatkowej to nowość w naszej ofercie, chcesz
się pobawić w zabawy swoich rodziców? Sięgnij po ofertę „Zabawy PRL-u”, gry terenowe i
gry sportowe. A może, któreś z Was ma w sobie ukryte talenty aktorskie? Warsztaty
teatralne z profesjonalnym instruktorami, aktorami teatru Teatregeneracja chętnie Ci w
tym pomogą.
W świat twórczej i dobrej zabawy wprowadzą Was wykwalifikowani instruktorzy.
Zajęcia odbywać się będą w grupach (12-15 osób), w wieku 6-12 lat. Dzieci będą miały szansę przełożyć swą
wyobraźnię w formy bardziej rzeczywiste. To bardzo ważne, by od najmłodszych lat wydobywać z naszych
dzieci ich pasje i zainteresowania. To gwarancja lepszego rozwoju i wyrażania swoich emocji.
CELE WARSZTATÓW:
kreowanie twórczości i ekspresji artystycznej,
tworzenie nowej, bogatszej rzeczywistości,
rozwijanie drzemiących w dzieciach talentów,
nauka wyrażania emocji poprzez różne formy artystyczne,
rozwijanie dziecięcej wyobraźni.

Zapisy i informacje: Klub Tęcza w Świętej Katarzynie, tel. 881 921 620

HARMONOGRAM I OPISY WARSZTATÓW

MINECRAFT: LABORATORIUM
50zł / warsztat
Skonstruujemy rakiety w Minecraft, polecimy na księżyc i marsa, stworzymy obwody elektroniczne,
wzniesiemy kopalnie i wydobędziemy surowce w grze, zorganizujemy wyścig maszyn, stworzymy katalog
zwierząt i roślin oraz podmorskie safari.
28.06.21; 09:00-10:30 i 10:45-12:15
MINECRAFT: HOLLYWOOD
50 zł warsztat
Superbohaterowie – odbijemy miasta z rąk bandytów przy pomocy Batmana, Spidermena i wielu innych,
Indiana Jones, Jurassic Park, Star Wars, Opowieści z Narnii-to kolejni bohaterowie naszych przygód.
29.06.21; 09:00-10:30 i 10:45-12:15
MINECRAFT: ALE KOSMOS
50 zł / warsztat
Zbudujemy kosmiczny statek i powtórzymy historyczną wyprawę człowieka na księżyc, będziemy próbowali
skolonizować czerwona planetę, zrealizujemy budowę toru wyścigowego i rajd marsjańskimi łazikami.
30.06.21; 09:10:30 I 10:45: 12:15

MINECRAFT: TROPIKALNA WYSPA
50zł warsztat
Na Tropikalnej Wyspie, stworzymy własne obozy przetrwania, żeglugę morską, poznajemy florę i faunę
tajemniczej wyspy.
01.07.21; 09:10:30 I 10:45: 12:15
MINECRAFT: MONTAŻYŚCI YOUTUBE
50 zł / warsztat
Wyzwanie dla tego kto chce stworzyć:
plan własnego kanału YT-nagrywanie, wizytówki
przygotowanie logo kanału i inne ważne rzeczy do stworzenia własnego kanału.
02.07.21; 09:10:30 I 10:45: 12:15
WARSZTATY TEATRALNE z TEATREM TEATREGENERACJA
30 zł / warsztat
Warsztaty są prowadzone przez zawodowych aktorów z doświadczeniem w pracy scenicznej oraz
pedagogicznej. Realizacje: Czarnoksiężnik z Krainy Szekspira, Baśń o Rycerzu bez Konia- Teatr Pierwszy Rząd
– Teatr amatorski.
28.06.21; 12:00-15:00 : uczestnicy pracują nad etiudą, nad improwizacją głosu, dykcją
29.06.21; 12:00-15:00: uczestnicy tworzą samodzielnie scenariusz, zespołowo interpretują tekst
30.06.21; 12:00-15:00: pokonują bariery tremy scenicznej, pracują nad ruchem scenicznym
01.07.21; 12:00-15:00: zespołowa praca nad interpretacją tekstu, udoskonalają swoja sprawność fizyczną i
pracę aparatu mowy
02.07.21; 12:00-15:00: pokaz etiudy teatralnej stworzonej na podstawie pomysłów uczestników.

MINECRAFT: LABORATORIUM
50zł / warsztat
Skonstruujemy rakiety w Minecraft, polecimy na księżyc i marsa, stworzymy obwody elektroniczne,
wzniesiemy kopalnie i wydobędziemy surowce w grze, zorganizujemy wyścig maszyn, stworzymy katalog
zwierząt i roślin oraz podmorskie safari.
05.07.21; 09:00-10:30 i 10:45-12:15
MINECRAFT: HOLLYWOOD
50 zł / warsztat
Superbohaterowie – odbijemy miasta z rąk bandytów przy pomocy Batmana, Spidermena i wielu innych,
Indiana Jones, Jurassic Park, Star Wars, Opowieści z Narnii-to kolejni bohaterowie naszych przygód.
06.07.21; 09:00-10:30 i 10:45-12:15
MINECRAFT: ALE KOSMOS
50 zł / warsztat
Zbudujemy kosmiczny statek i powtórzymy historyczną wyprawę człowieka na księżyc, będziemy próbowali
skolonizować czerwona planetę, zrealizujemy budowę toru wyścigowego i rajd marsjańskimi łazikami.
07.07.21; 09:00-10:30 i 10:45-12:15

MINECRAFT: TROPIKALNA WYSPA
50zł / warsztat
Na Tropikalnej Wyspie, tworzymy własne obozy przetrwania, żeglugę morską, poznajemy florę i faunę
tajemniczej wyspy.
08.07.21; 09:00-10:30 i 10:45-12:15
MINECRAFT: MONTAŻYŚCI YOUTUBE
50 zł / warsztat
Wyzwanie dla tego kto chce stworzyć:
plan własnego kanału YT-nagrywanie, wizytówki
przygotowanie logo kanału i inne ważne rzeczy do stworzenia własnego kanału.
09.07.21; 09:00-10:30 i 10:45-12:15
MINI MASTERCHEF – WARSZTATY KULINARNE
20 zł / warsztat.
Prowadzący: Hanna Hajzak Janda, nauczycielka mianowana edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z
dziesięcioletnim stażem pracy, dyplomowana Animatorka Kultury ze specjalnością Arteterapia,
socjoterapeutka. Prywatnie mama dwójki przedszkolaków wierząca w to, że brudne dzieci to dzieci
szczęśliwe.
05.07.21; 12:00-15:00 : śniadanie to podstawa:
pieczenie bułek
pasty śniadaniowe: z ciecierzycy, jajeczna
06.07.21; 12:00 -15:00: ciasteczka i placuszki- owoce i warzywa
przygotowanie bezcukrowych ciastek owsianych: bananowych, marchewkowych
pieczone placuszki z cukinii
07.07.21; 12:00-15:00: dzień pizzy
przygotowanie ciasta na pizzę,
przygotowanie sosu pomidorowego,
wałkowanie, nadawanie kształtu,
dobór składników i pieczenie
08.07.21; 12:00-15:00: słodki dzień
wykonanie cake-popsów- robienie ciasta, pieczenie, dekorowanie ich
sztuka zdobienia malowanie czekoladą.
09.07.21; 12:00-15:00: zdrowe przekąski
kulki mocy

WARSZTATY STOLARSKO-ARTYSTYCZNE DLA DZIECI
35 zł / warsztat.
Prowadzone przez doświadczonych instruktorów dostosowane do wieku dzieci-bawią, uczą, rozwijają
zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną i kreatywność.
12.07.21; 09:00-12:00: Kolorowy konik

Zdobienie figurki konika metodą decoupage. Dzieci poznają technikę depoupade wykończenia drewna.
Każdy uczestnik wyjdzie do domu z własnoręcznie wykonaną figurką!
13.07.21; 09:00-12:00: Tabliczka z imieniem
Stworzenie własnej tabliczki na drzwi pokoju. Malowanie na drewnie za pomocą szablonów, zdobienie
drewna, wykończenie powierzchni, przykręcenie zawieszki. Każdy uczestnik wyjdzie do domu z
własnoręcznie wykonana tabliczką!
14.07.21; 09:00-12:00: Skrzynia na skarby
Skręcenie z półproduktów własnej skrzyneczki na drobiazgi i ozdobienie jej. Wykończenie powierzchni
drewnianej. Każdy uczestnik wyjdzie do domu z własnoręcznie wykonaną skrzynką!
15.07.21; 09:00-12:00: Karmniki lub budki lęgowe
Skręcenie skrzynki karmnika z wcześniej wyciętych elementów, Oszlifowanie i ozdobienie. Każdy uczestnik
wyjdzie do domu z własnoręcznie wykonaną budką lęgową lub karmnikiem, którą umieści w dowolnym
przez siebie wybranym miejscu!
16.07.21; 09:00-12:00: Łapacz snów
Zajęcia na których dzieci samodzielnie skonstruują łapacz snów. Posłuchają też legendy o tym do czego
łapacz snów się przydaje.
WARSZTATY TEATRALNE z TEATREM TEATREGENERACJA
30 zł / warsztat.
Warsztaty są prowadzone przez zawodowych aktorów z doświadczeniem w pracy scenicznej oraz
pedagogicznej. Realizacje: Czarnoksiężnik z Krainy Szekspira, Baśń o Rycerzu bez Konia- Teatr Pierwszy Rząd
– Teatr amatorski.
12.07.21; 12:00-15:00 : uczestnicy pracują nad etiudą, nad improwizacją głosu, dykcją
13.07.21; 12:00-15:00: uczestnicy tworzą samodzielnie scenariusz, zespołowo interpretują tekst
14.07.21; 12:00-15:00: pokonują bariery tremy scenicznej, pracują nad ruchem scenicznym
15.07.21; 12:00-15:00 zespołowa praca nad interpretacją tekstu, udoskonalają swoja sprawność fizyczną i
pracę aparatu mowy
16.07.21; 12:00-15:00: pokaz etiudy teatralnej stworzonej na podstawie pomysłów uczestników.
WARSZTATY CERAMICZNO-ARTYSTYCZNE-WITRAŻE
30 zł / warsztat
Prowadząca Joanna Bujak – absolwentka Szkoły Plastycznej w Gdyni, na co dzień pracuje ze szkłem, które
poddaję obróbce na zimno jak i na gorąco. Wykonuję witraże, projektuję i wykonuje szkło użytkowe jak np.
naczynia, wykonuje prace w technice rzeźbiarskiej, drewnie, kamieniu, tworzywach sztucznych.
19.07.21; 09:00-12:00: gliniany stempel
Warsztaty mają na celu zaprojektowanie i wykonanie płaskorzeźby małych rozmiarów z gliny
samoutwardzalnej, która posłuży jako stempel w wykonaniu pracy malarskiej, może być także stemplem do
podpisania swoich prac.
20.07.21; 09:00-12:00: wzorzyste wałki
Warsztaty na których dzieci przygotowują obrotowy stempel - stempelki.Zajęcia na których wykonany
wcześniej stempel służy jako dodatek lub jest głównym elementem kompozycji malarskiej na papierze. Do
odbitek wykorzystamy farbę akrylową.
21.07.21; 09:00-12:00: gliniane naczynia
Zajęcia podczas których dzieci wykonują proste naczynie lepione "z ręki". Jest możliwość ozdobienia
naczynia wykonanym wcześniej stempelkiem.
22.07.21; 09:00-12:00: malowanie naczyń

Dekoracja wcześniej wykonanych naczyń farba akrylową
23.07.21; 12:00-15:00: wycinanki papierowe, malowanie na szkle
Warsztaty z komponowania obrazu za pomocą różnokolorowych papierów. Technika kolażu.
Malowanie farbami na zimno. Wykorzystanie projektu wykonanego na wcześniejszych zajęciach z kolażu.
Warsztaty na których wykonuje się szklana mozaikę z gotowych szklanych elementów (dostępne są szklane
groszki, które sprzedaję się jako dekoracje do akwarium.) klejonych na klej polimerowy do tafli szkła.
*Wszystkie zrobione na warsztatach rzeczy są zabierane do domu przez uczestników!
ZABAWY SPORTOWE, GRY TERENOWE, ZABAWY PRLu
30 zł warsztat.
19.07.21; 12:00-15:00: Gry terenowe - podchody.
20.07.21; 12:00-15:00: Gry zespołowe- podstawy koszykówki, siatkówki, dwa ognie, wyścigi rzędów.
21.07.21; 12:00-15:00: Zajęcia ogólnorozwojowe -elementy gimnastyki korekcyjnej.
22.07.21; 12:00-15:00: Warsztaty z gimnastyki artystycznej.
23.07.21; 12:00-15:00: Warsztaty z zasad prawidłowego odżywiania się.
WARSZTATY MULTIMEDIALNE Z ANIMACJI POKLATKOWEJ
50 zł / warsztat
PAN TABLET-to warsztaty umiejętności cyfrowych, dzięki którym z nowoczesnym sprzętem i
oprogramowaniem będziemy się dobrze bawić, ale i ucząc się jak samodzielnie wykonać film. Zajęcia są
bardzo atrakcyjne, prowadzi je doświadczony animator kultury.
Każdego dnia odbywają się zupełnie inne warsztaty, aby dzieci poznały nowe narzędzia do twórczej i
edukacyjnej zabawy.
26.07.21; 09:00-12:00: WARSZTATY TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO LEGO - techniką poklatkową i
samodzielnie tworzy film z wykorzystaniem klocków LEGO
27.07.21; 09:00-12:00: OZBOTOWE MIASTO - poznamy technikę programowania robota
28.07.21; 09:00-12:00: TANIEC OZBOTÓW - warsztaty programowania Ozobotów
29.07.21; 09:00-12:00: PROJEKTOWANIE GIER BLOXES - warsztaty tworzenia gry platformowej BLOXELS
30.07.21; 09:00-12:00: ANIMACJA PLASTELINOWA - tworzenia filmu animowanego PLASTELINOWEGO!
WARSZTATY CERAMICZNO-ARTYSTYCZNE-WITRAŻE 26.07 -30.07.2021
30 zł / warsztat
Prowadząca Joanna Bujak – absolwentka Szkoły Plastycznej w Gdyni, na co dzień pracuje ze szkłem, które
poddaję obróbce na zimno jak i na gorąco. Wykonuję witraże, projektuję i wykonuje szkło użytkowe jak np.
naczynia, wykonuje prace w technice rzeźbiarskiej, drewnie, kamieniu, tworzywach sztucznych.
26.07.21; 09:00-12:00: gliniany stempel
Warsztaty mają na celu zaprojektowanie i wykonanie płaskorzeźby małych rozmiarów z gliny
samoutwardzalnej, która posłuży jako stempel w wykonaniu pracy malarskiej, może być także stemplem do
podpisania swoich prac.
27.07.21; 09:00-12:00: wzorzyste wałki
Warsztaty na których dzieci przygotowują obrotowy stempel - stempelki. Zajęcia na których wykonany
wcześniej stempel służy jako dodatek lub jest głównym elementem kompozycji malarskiej na papierze. Do
odbitek wykorzystamy farbę akrylową.

28.07.21; 09:00-12:00: gliniane naczynia
Zajęcia podczas których dzieci wykonują proste naczynie lepione "z ręki". Jest możliwość ozdobienia
naczynia wykonanym wcześniej stempelkiem.
29.07.21; 09:00-12:00: malowanie naczyń
Dekoracja wcześniej wykonanych naczyń farba akrylową
30.07.21; 12:00-15:00: wycinanki papierowe, malowanie na szkle
Warsztaty z komponowania obrazu za pomocą różnokolorowych papierów. Technika kolażu.
Malowanie farbami na zimno. Wykorzystanie projektu wykonanego na wcześniejszych zajęciach z kolażu.
Warsztaty na których wykonuje się szklana mozaikę z gotowych szklanych elementów (dostępne są szklane
groszki, które sprzedaję się jako dekoracje do akwarium.) klejonych na klej polimerowy do tafli szkła.
*Wszystkie zrobione na warsztatach rzeczy są zabierane do domu przez uczestników!:)
ZABAWY SPORTOWE, GRY TERENOWE, ZABAWY PRL-u
30 zł / warsztat.
26.07.21; 12:00-15:00: Gry terenowe - podchody.
27.07.21; 12:00-15:00: Gry zespołowe- podstawy koszykówki, siatkówki, dwa ognie, wyścigi rzędów.
28.07.21; 12:00-15:00: Zajęcia ogólnorozwojowe -elementy gimnastyki korekcyjnej.
29.07.21; 12:00-15:00: Warsztaty z gimnastyki artystycznej.
30.07.21; 12:00-15:00: Warsztaty z zasad prawidłowego odżywiania się.
WARSZTATY STOLARSKO-ARTYSTYCZNE DLA DZIECI
35 zł / warsztat.
Prowadzone przez doświadczonych instruktorów dostosowane do wieku dzieci-bawią, uczą, rozwijają
zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną i kreatywność.
02.08.21; 09:00-12:00: Kolorowy konik
Zdobienie figurki konika metodą decoupage. Dzieci poznają technikę depoupade wykończenia drewna.
Każdy uczestnik wyjdzie do domu z własnoręcznie wykonaną figurką!
03.08.21; 09:00-12:00: Tabliczka z imieniem
Stworzenie własnej tabliczki na drzwi pokoju. Malowanie na drewnie za pomocą szablonów, zdobienie
drewna, wykończenie powierzchni, przykręcenie zawieszki. Każdy uczestnik wyjdzie do domu z
własnoręcznie wykonana tabliczką!
04.08.21; 09:00-12:00: Skrzynia na skarby
Skręcenie z półproduktów własnej skrzyneczki na drobiazgi i ozdobienie jej. Wykończenie powierzchni
drewnianej. Każdy uczestnik wyjdzie do domu z własnoręcznie wykonaną skrzynką!
05.08.21; 09:00-12:00: Karmniki lub budki lęgowe
Skręcenie skrzynki karmnika z wcześniej wyciętych elementów, Oszlifowanie i ozdobienie. Każdy uczestnik
wyjdzie do domu z własnoręcznie wykonaną budką lęgową lub karmnikiem, którą umieści w dowolnym
przez siebie wybranym miejscu!
06.08.21; 09:00-12:00: Łapacz snów
Zajęcia na których dzieci samodzielnie skonstruują łapacz snów. Posłuchają też legendy o tym do czego
łapacz snów się przydaje.

WARSZTATY NAUKOWO EKSPERYMENTALNE
20 zł / warsztat.
Prowadząca Hanna Hajzak Janda, nauczycielka mianowana edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z
dziesięcioletnim stażem pracy, dyplomowana Animatorka Kultury ze specjalnością Arteterapia,
socjoterapeutka. Prywatnie mama dwójki przedszkolaków wierząca w to, że brudne dzieci to dzieci
szczęśliwe.
02.08.21; 12:00-15:00: Plażujemy czyli zabawy z piaskiem
- wykonanie farby pisakowej,
- zabawy i lepienie z masy pisakowej
03.08.21; 12:00-15:00 : Płyny, zabawy, poznawanie właściwości
- malowanie ma mleku,
- malowanie na oleju
- wykonanie butelek sensorycznych.
04.08.21; 12:00-15:00: Slime- czyli gluty
- zabawy z masami sensorycznymi: na bazie maki ziemniaczanej, na bazie kleju
05.08.21; 12:00-15:00: Święto baniek
- eksperymenty z bańkami,
- „malowanie” kolorową pianą
- wykonanie płynu do baniek i przyrządów do puszczania ich,
- zabawy na dworze z bańkami.
06.08.21; 12:00-15:00: Ścieżki sensoryczne
- robienie gniotów
- przesypywanie i balonowe gniotki
WAKACJE ODKRYWCÓW
50 zł / warsztat.
09.08.21; 09:00-12:00: Przygody z nauką - wulkany!
Erupcja wulkanu Mount Pinatubo miała miejsce 1991 roku, wytworzyła 5 km3 magmy, wyemitowała 20
milionów ton dwutlenku siarki i obniżyła temperaturę na ziemi. Dowiemy się jak dochodzi do ich erupcji,
czym jest kaldera oraz materiał piroklastyczny.
10.08.21; 09:00-12:00: Gleba- hodowla kryształków!
Czy wiesz z czego się składa? Zapraszamy na kolejny dzień zabawy z przyrodą. Poznamy rodzaje gleby,
wyhodujemy kryształy, a wyniki naszych eksperymentów poznamy następnego dnia.
11.08.21; 09:00-12:00: Przeczymy prawom fizyki!
Przeczymy prawom fizyki; czyli tworzymy ciecz, która jest też ciałem stałym! Uwaga, możemy się trochę
wybrudzić.
12.08.21; 09:00-12:00: Głodny roztwór.
Tym razem pobawimy się roztworami, które na podwieczorek zjadają folię aluminiową!
13.08.21; 09:00-12:00: Czy wiesz, że lód może parzyć?
Kolejnego dnia naszej naukowej przygody poznamy suchy lód. To sprawca wielkiej zadymy oraz elementy
kuchni molekularnej! W programie m.in: dymiące oranżady i żelki gigant.
WARSZTATY CERAMICZNO-ARTYSTYCZNE-WITRAŻE
30 zł / warsztat
Prowadząca Joanna Bujak – absolwentka Szkoły Plastycznej w Gdyni, na co dzień pracuje ze szkłem, które
poddaję obróbce na zimno jak i na gorąco. Wykonuję witraże, projektuję i wykonuje szkło użytkowe jak np.
naczynia, wykonuje prace w technice rzeźbiarskiej, drewnie, kamieniu, tworzywach sztucznych.

16.08.21; 09:00-12:00: gliniany stempel
Warsztaty mają na celu zaprojektowanie i wykonanie płaskorzeźby małych rozmiarów z gliny
samoutwardzalnej, która posłuży jako stempel w wykonaniu pracy malarskiej, może być także stemplem do
podpisania swoich prac.
17.08.21; 09:00-12:00: wzorzyste wałki
Warsztaty na których dzieci przygotowują obrotowy stempel - stempelki. Zajęcia na których wykonany
wcześniej stempel służy jako dodatek lub jest głównym elementem kompozycji malarskiej na papierze. Do
odbitek wykorzystamy farbę akrylową.
18.08.21; 09:00-12:00: gliniane naczynia
Zajęcia podczas których dzieci wykonują proste naczynie lepione "z ręki". Jest możliwość ozdobienia
naczynia wykonanym wcześniej stempelkiem.
19.08.21; 09:00-12:00: malowanie naczyń
Dekoracja wcześniej wykonanych naczyń farba akrylową
20.08.21; 09:00-12:00: wycinanki papierowe, malowanie na szkle
Warsztaty z komponowania obrazu za pomocą różnokolorowych papierów. Technika kolażu.
Malowanie farbami na zimno. Wykorzystanie projektu wykonanego na wcześniejszych zajęciach z kolażu.
Warsztaty na których wykonuje się szklana mozaikę z gotowych szklanych elementów (dostępne są szklane
groszki, które sprzedaję się jako dekoracje do akwarium.) klejonych na klej polimerowy do tafli szkła.
*Wszystkie zrobione na warsztatach rzeczy są zabierane do domu przez uczestników!
UWAGA:
Klub Tęcza zastrzega możliwość zmian w harmonogramie warsztatów!
* Istnieje możliwość zapisania dzieci na więcej niż jeden warsztat.
*Ilość miejsc jest ograniczona!

