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BEZPIECZNE WAKACJE 2021 Z PAŁACEM MŁODZIEŻY 

    Nazwa zajęć  Forma zajęć Przedział 

wiekowy 

np. 5 - 10 

  Miejsce zajęć 

 

Czas zajęć 

data i czas rozpoczęcia  

10:00 - 13.00 

Ilość dostępnych 

miejsc 

 

28.06 – 02.07.2021 

 
„Zwierzogród 

czyli rysowanie i 

malowanie 

fauny ziemskiej 

Warsztaty plastyczne na których będziemy 

obserwować budowę przeróżnych zwierząt i 

żyjątek z naszej planety. Uczestnik będzie 

miał możliwość nauczyć się różnych technik 

plastycznych i umiejętnie wykorzystywać je 

do przedstawiania: faktur, linii, deseni i 

kolorów. 

8 – 18 

 

 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
28.06 – 02.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

 

„Papierowa 

zabawa” 

Warsztaty plastyczne, które zaprezentują 

uczestnikom szeroki wachlarz możliwości 

plastycznych papieru: od tworzenia 

podkładu malarskiego, poprzez 

projektowania i wykonywanie elementów 

ubioru, po kompozycje strukturalne 

wykonywane z tego najbardziej popularnego 

w plastyce tworzywa. 

10 – 18  

 

 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
28.06 – 02.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„Śpiewać każdy 

może” 

Warsztaty  wokalne. Lubisz śpiewać? 

Marzysz o występach na scenie? Chcesz 

wiedzieć, jak zabrzmiałabyś/zabrzmiałbyś w 

repertuarze światowych ikon popu? Przyjdź 

na warsztaty wokalne. 

 

7 – 19 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
28.06.2021-02.07.2021 
10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 
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„Na strunach 

wiatru” 

Warsztaty gitarowe 

Zajęcia adresowane do młodych 

umuzykalnionych ludzi, którzy chcą poznać 

technikę gry na gitarze. 

6 – 19 SP nr 1 

w Nowym Sączu 
28.06.2021- 02.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

 

12 

12 

 

 

„Kartonowe 

ABC” 

Warsztaty modelarskie dla początkujących. 

Sklejanie modeli kartonowych związanych z 

szeroko pojętą kulturą masową (Minecraft, 

pojazdy z filmów „Gwiezdne wojny” i „Star 

Trek”) 

7 – 12 SP nr 1 

w Nowym Sączu 
28.06 – 01.07 

10.00-11.30 

 

12 

„Modelik” Warsztaty modelarskie dla początkujących. 

Sklejanie prostych modeli kartonowych 

samolotów, czołgów i samochodów. 

7 – 12 SP nr 1 

w Nowym Sączu 
28.06 – 01.07 

11.30-13.00 

 

12 

„Kartonowe 

ABC” 

Warsztaty modelarskie dla początkujących. 

Sklejanie modeli kartonowych związanych z 

szeroko pojętą kulturą masową (Minecraft, 

pojazdy z filmów „Gwiezdne wojny” i „Star 

Trek”). 

7 – 12 SP nr 1 

w Nowym Sączu 
02.07 

11.30-13.00 

 

12 

„Goniec” Warsztaty szachowe na poziomie 

podstawowym. Uczestnicy powinni znać 

zasady gry. 

od 7 roku 

życia 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
01.07 

10:00-11:30 

12 

„Hetman” Warsztaty szachowe na poziomie 

średniozaawansowanym. Uczestnicy 

powinni znać zasady gry, grać w zawodach 

szkolnych lub online. 

Od 8 

roku 

życia 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
01.07 

11:30-13:00 

 

12 
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„Szach mat” rozgrywki turniejowe dla uczestników  na 

poziomie średniozaawansowanym i 

zaawansowanym. 

Od 8 

roku 

życia 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
02.07 

10.00-13.00 

 

24 

05.07.2021-09.07.2021 

„Na strunach 

wiatru” 

Warsztaty gitarowe 

Zajęcia adresowane do młodych 

umuzykalnionych ludzi, którzy chcą poznać 

technikę gry na gitarze. 

6 – 19 SP nr 1 

w Nowym Sączu 
05.07.2021- 09.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

 

12 

12 

 

 

„Zabawy 

plastyką” 

Warsztaty plastyczne adresowane dla dzieci 

młodszych, na których będą poznawać 

podstawowe techniki plastyczne, doskonalić 

pracę ręki i jej koordynacji. Tematyka zajęć 

będzie dostosowana do wieku uczestników. 

6 – 12 

 

 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
05.07, 06.07 i  

08.07, 09.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

 

12 

12 

„Śpiewać każdy 

może” 

Warsztaty  wokalne. Lubisz śpiewać? 

Marzysz o występach na scenie? Chcesz 

wiedzieć, jak zabrzmiałabyś/zabrzmiałbyś w 

repertuarze światowych ikon popu? Przyjdź 

na warsztaty wokalne. 

7 – 19 SP nr 1 

w Nowym Sączu 
05.07.2021-09.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 
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„Goniec” Warsztaty szachowe na poziomie 

podstawowym. Uczestnicy powinni znać 

zasady gry. 

Od 7 

roku 

życia 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
08.07.2021 

10.00-11.30 

 

12 

„Hetman” Warsztaty szachowe na poziomie 

średniozaawansowanym. Uczestnicy 

powinni znać zasady gry, grać w zawodach 

szkolnych lub online. 

Od 8 

roku 

życia 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
08.07.2021 

11.30-13.00 

 

 

 

12 

„Szach mat” rozgrywki turniejowe dla uczestników  na 

poziomie średniozaawansowanym i 

zaawansowanym. 

Od 8 

roku 

życia 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
09.07. 2021 

10:00-13:00 

 

 

24 

„Kartonowe 

ABC” 

warsztaty modelarskie dla początkujących. 

Sklejanie modeli kartonowych związanych z 

szeroko pojętą kulturą masową (Minecraft, 

pojazdy z filmów „Gwiezdne wojny” i „Star 

Trek”). 

Od 7 

roku 

życia 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
05.07.2021-07.07.2021 

10.00-11.30 

09.07.2021 

11.30-13.00 

 

12 

 

12 

„Modelik” warsztaty modelarskie dla początkujących. 

Sklejanie prostych modeli kartonowych 

samolotów, czołgów i samochodów. 

Od 7 

roku 

życia 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
05.07.2021-07.07.2021 

11.30-13.00 

 

 

12 
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„Łamigłówki, 

Łaminóżki” 

gry i zabawy edukacyjne oraz ruchowe dla 

dzieci 

od 8 roku 

życia 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
05.07 .2021-08.07.2021 
10.00-11.30 

 

12 

„Łamigłówki, 

Łaminóżki” 

gry i zabawy edukacyjne oraz ruchowe dla 

dzieci 

od 8 roku 

życia 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
09.07.2021 
11.30-13.00 

 

12 

„Potyczki na 

słowa i mięśnie” 

gry edukacyjne, kalambury, rywalizacja 

sportowa oparta na grach ruchowych z 

Kinectem dla dzieci 

od 8 roku 

życia 

SP nr 1 

w Nowym Sączu 
05.07 .2021-08.07.2021 
11.30-13.00 

 

12 

 

12.07.2021 – 16.07.2021 

 
„Kolorowy 

świat” 

Warsztaty plastyczne adresowane dla 

każdego młodego artysty. Uczestnik będzie 

miał możliwość zabawy kolorem, poznania 

tajników technik malarskich: kredki 

ołówkowe, pastele olejne, farby 

akwarelowe. 

7 – 18  

 

 

 12.07.2021 – 16.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„Modelik” warsztaty modelarskie dla początkujących. 

Sklejanie prostych modeli kartonowych 

samolotów, czołgów i samochodów. 

od 7 roku 

życia 

 12.07.2021-15.07.2021 

11.30-13.00 

 

 

12 

„Kartonowe 

ABC” 

warsztaty modelarskie dla 

początkujących. Sklejanie modeli 

od 7 roku 

życia  

 12.07.2021-15.07.2021 

10.00-11.30 

 

12 
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kartonowych związanych z szeroko pojętą 

kulturą masową (Minecraft, pojazdy z 

filmów „Gwiezdne wojny” i „Star Trek”). 

 

„Kartonowe 

ABC” 

warsztaty modelarskie dla początkujących. 

Sklejanie modeli kartonowych związanych z 

szeroko pojętą kulturą masową (Minecraft, 

pojazdy z filmów „Gwiezdne wojny” i „Star 

Trek”). 

od 7 roku 

życia 

 16.07.2021 

11.30-13.00 

 

 

12 

„Od Sącza” Warsztaty  wokalne  

podczas których poznasz najładniejsze 

piosenki ludowe. Będziemy śpiewać  białym  

głosem .Poznamy gwarę Lachów oraz 

barwny strój sadecki 

7-19  12.07.2021-16.07.2021 

10.00-11.30 

 

 

12 

„Od Sącza” Warsztaty  wokalne  

podczas których poznasz najładniejsze 

piosenki ludowe. Będziemy śpiewać  białym  

głosem .Poznamy gwarę Lachów oraz 

barwny strój sadecki 

7-19  12.07.2021-16.07.2021 

11.30-13.00 

 

 

12 

„W lachowskim 

rytmie” 

 

Warsztaty taneczne: 

Tańce Lachów sadeckich i nie tylko. 

Poznamy kulturę innych regionów Polski 

przy tym zachowamy dobre zdrowie i 

kondycję. 

6-19  12.07.2021-16.07.2021 

10:00-11:30 

 

12 

„W lachowskim 

rytmie” 

 

Warsztaty taneczne: 

Tańce Lachów sadeckich i nie tylko. 

Poznamy kulturę innych regionów Polski 

przy tym zachowamy dobre zdrowie i 

kondycję. 

6-19  12.07.2021-16.07.2021 

11:30-13:00 

 

12 

„Ludowe 

cudeńka” 

Rękodzieło ludowe –wyrób bransoletek oraz 

różnych ozdób. 

7- 19  12.07.2021-16.07.2021 

10:00-11:30 

 

12 

„Ludowe 

cudeńka” 

Rękodzieło ludowe –wyrób bransoletek oraz 

różnych ozdób. 

7- 19  12.07.2021-16.07.2021 

11:30-13:00 

 

12 

 

19.07.2021 – 23.07.2021 



7 
 

 

„Na wyspach 

wyobraźni” 

warsztaty teatralne dla dzieci od 7 roku 

życia.  

Na przykładach wierszy znanych i lubianych 

polskich poetów (m.in. Jana Brzechwy, 

Juliana Tuwima) dzieci poznają etapy 

realizacji spektaklu od prób czytanych po 

prezentacje na scenie, samodzielne 

wykonywanie rekwizytów oraz ich dobór. 

od 7 roku 

życia 

 19.07.2021 – 22.07.2021 
10.00-11.30 

 

 

12 

„Gramy dramy” warsztaty teatralne dla dzieci od 7 roku 

życia. 

Zabawy dramowe oraz wprowadzenie dzieci 

w świat poezji, ukazanie emocji w niej 

ukrytych i sposobów interpretacji teatralnej 

danego utworu literackiego. 

od 7 roku 

życia 

 19.07.2021 – 22.07.2021 
11.30-13.00 

 

 

12 

„Na wyspach 

wyobraźni” 

warsztaty teatralne dla dzieci od 7 roku 

życia. 

Na przykładach wierszy znanych i lubianych 

polskich poetów (m.in. Jana Brzechwy, 

Juliana Tuwima) dzieci poznają etapy 

realizacji spektaklu od prób czytanych po 

prezentacje na scenie, samodzielne 

wykonywanie rekwizytów oraz ich dobór. 

od 7 roku 

życia 

 23.07.2021 

10.00-11.30 

 

12 

„Potyczki na 

słowa i mięśnie” 

gry edukacyjne, kalambury, rywalizacja 

sportowa oparta na grach ruchowych z 

Kinectem dla dzieci 

od 8 roku 

życia 

 19.07 .2021-22.07.2021 

10.00-11.30 

 

12 

„Łamigłówki, 

Łaminóżki” 

gry i zabawy edukacyjne oraz ruchowe dla 

dzieci 

od 8 roku 

życia 

 19.07 .2021-22.07.2021 

11.30-13.00 

 

12 

„Łamigłówki, 

Łaminóżki” 

gry i zabawy edukacyjne oraz ruchowe dla 

dzieci 

od 8 roku 

życia 

 23.07.2021 

10.00-11.30 

 

12 

„Z tańcem przez 

świat” 

Warsztaty taneczne. Tańce grupowe, będące 

połączeniem motywów tańców z różnych 

regionów Polski i  świata oraz elementów 

tańca nowoczesnego. Są to w większości 

tańce, wykonywane w cztery strony świata. 

6 – 19  19.07.2021- 23.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 
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Pozwalają poznać kulturę innych regionów 

Polski i świata a przy tym zachować dobre 

zdrowie i kondycję. 

 

„Zabawa z 

literą” 

Na Zabawy z literą – warsztaty kaligraficzne 

i iluminowanie zapraszamy dzieci od klasy 

4, które lubią pisać i chciałyby zobaczyć, jak 

wyglądały dawne lekcje kaligrafii oraz 

poznamy tajniki sztuki iluminacji – czyli 

zdobienia ksiąg. 

Podczas spotkań będziemy poznawać pismo 

inspirowane różnymi krojami i ćwiczyć 

kaligrafowanie różnego rodzaju 

narzędziami. Po odpowiednim 

przygotowaniu uczestnicy będą doskonalić 

pisanie atramentem przy pomocy obsadki i 

stalówki fleksyjnej.  

Odkryjemy kunszt sztuki kreślenia liter w 

charakterze pisma angielskiego zwanego 

dzisiaj kursywą współczesną (pismem 

copperplate). Zaletą tego pisma jest 

możliwość szybkiego pisania oraz łatwość 

odczytywania. Pisma pisanki angielskiej, 

której litery są smukłe i czytelne, połączone 

z fantazyjnymi kształtami w uproszczonej 

wersji uczymy się w szkole, jednak po latach 

nauki wyrabiamy swój własny charakter 

pisma. Niestety podczas szybkiego pisania 

zapominamy o odpowiednim kącie 

nachylenia, owalności i ozdobności liter. 

Nauka pięknego pisania wymaga 

wytrwałości i zaangażowania.  

ROLKA 

 

10 – 18  19.07.2021-23.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 
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26.07.2021 – 30.07.2021 
 

„Zwierzogród 

czyli rysowanie i 

malowanie 

fauny ziemskiej 

Warsztaty plastyczne na których będziemy 

obserwować budowę przeróżnych zwierząt i 

żyjątek z naszej planety. Uczestnik będzie 

miał możliwość nauczyć się różnych technik 

plastycznych i umiejętnie wykorzystywać je 

do przedstawiania: faktur, linii, deseni i 

kolorów. 

 

8 – 18 

 

 26.07 – 30.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„Z tańcem przez 

świat” 

Warsztaty taneczne. Tańce grupowe, będące 

połączeniem motywów tańców z różnych 

regionów Polski i  świata oraz elementów 

tańca nowoczesnego. Są to w większości 

tańce, wykonywane w cztery strony świata. 

Pozwalają poznać kulturę innych regionów 

Polski i świata a przy tym zachować dobre 

zdrowie i kondycję. 

 

 

6 – 19  26.07.2021- 30.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„Otwarta 

scena” 

Warsztaty wokalno-aktorskie. Uczestnicy 

tych warsztatów będą mieli okazję poznać 

tajniki gry aktorskiej oraz poznać technikę 

śpiewu. 

7 – 19  12.07.2021-30.07.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„Pacynka” 

warsztaty teatralne dla dzieci od 7 roku 

życia. Zabawy naśladowcze, tematyczne z 

elementem dramy i pantomimy. 

Inscenizowanie ruchem wierszy, opowiadań, 

bajek i baśni. 

od 7 roku 

życia 

 26.07.2021 – 29.07.2021 
10.00 - 11.30 

 

12 

„Teatr lalek” warsztaty plastyczno-teatralne dla dzieci od 

7 roku życia. Zabawy z elementem dramy i 

pantomimy,  ćwiczenia dykcji, mimiki i gry 

aktorskiej na podstawie wybranych zabaw, 

scenek rodzajowych i wybranych wierszy. 

od 7 roku 

życia 

 26.07.2021 – 29.07.2021 
11.30-13.00 

 

 

12 

„Pacynka” warsztaty teatralne dla dzieci od 7 roku od 7 roku  30.07.2021  



10 
 

życia. Zabawy naśladowcze, tematyczne z 

elementem dramy i pantomimy. 

Inscenizowanie ruchem wierszy, opowiadań, 

bajek i baśni. 

życia 10.00 -11.30 12 

„Goniec” Warsztaty szachowe na poziomie 

podstawowym. Uczestnicy powinni znać 

zasady gry. Wiek: od 7 roku życia 

od 7 roku 

życia 

 29.07.2021 

10.00-11.30 

 

12 

„Hetman” Warsztaty szachowe na poziomie 

średniozaawansowanym. Uczestnicy 

powinni znać zasady gry, grać w zawodach 

szkolnych lub online. 

od 8 roku 

życia 

 29.07.2021 

11.30-13.00 

 

 

12 

„Szach mat” rozgrywki turniejowe dla uczestników  na 

poziomie średniozaawansowanym i 

zaawansowanym. 

od 8 roku 

życia 

 30.07.2021 

10.00-13.00 

 

 

12 

 

02.08.2021-06.08.2021 
 

„Wielcy artyści, 

wielkie 

formaty” 

Warsztaty plastyczne przybliżając twórczość 

wielkich malarzy Van Gogha oraz Picassa. 

Uczestnicy będą tworzyć prace inspirowane 

twórczością wielkich artystów, na dużych 

formatach indywidualnie i grupowo. 

7 – 18  

 

 

 02.08.2021 – 06.08.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„Zaczarowany 

ołówek” 

Warsztaty plastyczne przybliżające 

uczestnikom warsztat rysunku: nauka 

operowania ołówkiem, tak by umieć 

naśladować fakturę skóry, deski, futerka, 

gładkiej powierzchni szkła, metali itp.  

Ponadto uczestnik będzie zmagał się z 

tematem proporcji i kompozycji w pracy 

plastycznej. 

10 – 18 

 

 

 02.08 – 06.08.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„Wakacyjne 

malowanie” 

Warsztaty plastyczne wyciszające, 

relaksacyjne zabawy plastyką. Uczestnik 

będzie mógł zaprezentować swoje 

umiejętności, podszlifować techniki 

rysunkowe i malarskie, skonfrontować się 

8 – 18 

 

 

 02.08 – 06.08.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 
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artystycznie z innymi twórcami. 

 

„Otwarta 

scena” 

Warsztaty  teatru muzycznego 

Warsztaty łączące w sobie grę aktorską , 

taniec, ruch i pantomimę. 

7 – 19  02.08.2021- 06.08.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„Wyginaj 

śmiało ciało” 

Warsztaty tańca break-dance. Uczestnicy 

zajęć będą mieć możliwość poznać 

podstawowe kroki tańca break-dance, 

akrobatyki, tańca hip-hop. 

6 – 19  02.08.2021-06.08.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„Pacynka” warsztaty teatralne dla dzieci od 7 roku 

życia. Zabawy naśladowcze, tematyczne z 

elementem dramy i pantomimy. 

Inscenizowanie ruchem wierszy, opowiadań, 

bajek i baśni. 

od 7 roku 

życia 

 02.08.2021-05.08.2021 

10.00-11.30 

 

12 

„Teatr lalek” warsztaty plastyczno-teatralne dla dzieci od 

7 roku życia. Zabawy z elementem dramy i 

pantomimy,  ćwiczenia dykcji, mimiki i gry 

aktorskiej na podstawie wybranych zabaw, 

scenek rodzajowych i wybranych wierszy. 

od 7 roku 

życia 

 02.08.2021-05.08.2021 

11.30-13.00 

 

 

12 

„Pacynka” warsztaty teatralne dla dzieci. Zabawy 

naśladowcze, tematyczne z elementem 

dramy i pantomimy. Inscenizowanie ruchem 

wierszy, opowiadań, bajek i baśni. 

od 7 roku 

życia 

 06.08.2021 

10.00-11.30 

 

12 

„Goniec” Warsztaty szachowe na poziomie 

podstawowym. Uczestnicy powinni znać 

zasady gry. 

od 7 roku 

życia 

 05.08.2021 

10.00-11.30 

 

12 

„Hetman” Warsztaty szachowe na poziomie 

średniozaawansowanym. Uczestnicy 

powinni znać zasady gry, grać w zawodach 

szkolnych lub online. 

od 8 roku 

życia 

 05.08.2021 

11.30-13.00 

 

 

12 

„Szach mat” rozgrywki turniejowe dla uczestników  na 

poziomie średniozaawansowanym i 

zaawansowanym. 

od 8 roku 

życia 

 06.08.2021 

10.00-11.30 

 

24 

 



12 
 

09.08.2021-13.08.2021 
 

„Wyginaj 

śmiało ciało” 

Warsztaty tańca break-dance. Uczestnicy 

zajęć będą mieć możliwość poznać 

podstawowe kroki tańca break-dance, 

akrobatyki, tańca hip-hop. 

6 – 19  09.08.2021-13.08.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„ Zaczarowany 

ołówek” 

Warsztaty plastyczne przybliżające 

uczestnikom warsztat rysunku: nauka 

operowania ołówkiem, tak by umieć 

naśladować fakturę skóry, deski, futerka, 

gładkiej powierzchni szkła, metali itp.  

Ponadto uczestnik będzie zmagał się z 

tematem proporcji i kompozycji w pracy 

plastycznej. 

10 – 18 

 

 

 09.08 – 13.08.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„ Wakacyjne 

malowanie” 

Warsztaty plastyczne wyciszające, 

relaksacyjne zabawy plastyką. Uczestnik 

będzie mógł zaprezentować swoje 

umiejętności, podszlifować techniki 

rysunkowe i malarskie, skonfrontować się 

artystycznie z innymi twórcami. 

 

8 – 18 

 

 

 09.08 – 13.08.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

„Na wyspach 

wyobraźni” 

warsztaty teatralne dla dzieci.  

Na przykładach wierszy znanych i lubianych 

polskich poetów (m.in. Jana Brzechwy, 

Juliana Tuwima) dzieci poznają etapy 

realizacji spektaklu od prób czytanych po 

prezentacje na scenie, samodzielne 

wykonywanie rekwizytów oraz ich dobór. 

od 7 roku 

życia 

 09.08.2021-12.08.2021 

10.00-11.30 

 

 

12 

„Gramy dramy”  

 warsztaty teatralne dla dzieci 

Zabawy dramowe oraz wprowadzenie dzieci 

w świat poezji, ukazanie emocji w niej 

ukrytych i sposobów interpretacji teatralnej 

danego utworu literackiego. 

od 7 roku 

życia. 

 09.08.2021-12.08.2021 

11.30-13.00 

 

 

12 

„Na wyspach warsztaty teatralne dla dzieci.  od 7 roku  13.08.2021  



13 
 

wyobraźni” Na przykładach wierszy znanych i lubianych 

polskich poetów (m.in. Jana Brzechwy, 

Juliana Tuwima) dzieci poznają etapy 

realizacji spektaklu od prób czytanych po 

prezentacje na scenie 

życia 10.00-11.30 

 

12 

„Goniec” Warsztaty szachowe na poziomie 

podstawowym. Uczestnicy powinni znać 

zasady gry. 

od 7 roku 

życia. 

 12.08.2021 

10.00-11.30 

 

 

12 

„Hetman” Warsztaty szachowe na poziomie 

średniozaawansowanym. Uczestnicy 

powinni znać zasady gry, grać w zawodach 

szkolnych lub online. 

od 8 roku 

życia 

 12.08.2021 

11.30-13.00 

 

 

12 

„Szach mat” rozgrywki turniejowe dla uczestników  na 

poziomie średniozaawansowanym i 

zaawansowanym. 

od 8 roku 

życia 

 13.08.2021 

10.00-13.00 

 

 

12 

„Na strunach 

wiatru” 

Warsztaty gitarowe 

Zajęcia adresowane do młodych 

umuzykalnionych ludzi, którzy chcą poznać 

technikę gry na gitarze. 

  9.08.2021-13.08.2021 

10.00-11.30 

11.30-13.00 

 

12 

12 

 


