
 

 

Lubartowska77.pl zaprasza dzieci w wieku 6 – 13 lat na spędzanie czasu na twórczych zadaniach 
podczas warsztatów kreatywnych. Podczas warsztatów dzieci będą angażowane do zabaw 
integracyjnych i teatralnych, które pomogą im poznać współuczestników zajęć, podniosą pewność 
siebie i umożliwią stworzenie własnego dzieła czy też pokazanie się na scenie. 
 
Miejsce: Lublin, ul. Lubartowska 77             Godziny warsztatów: 13.00 – 15.00 
 
Szczegółowe tematy i terminy warsztatów: 
- 13.01.2020 r. – Teatr improwizacji. 
- 14.01.2020 r. – Wszystko jest muzyką. 
- 15.01.2020 r. – Warsztat dekorowania pierniczków. 
- 16.01.2020 r. – Włoska pizza po lubelsku. 
- 17.01.2020 r. – Papier papierowi nierówny. 
- 20.01.2020 r. – Czy to sowa, czy to krowa? 
- 21.01.2020 r. – Niewidzialne warsztaty. 
- 22.01.2020 r. – Co to za rurka? 
- 23.01.2020 r. – Lubelskie kluski. 
- 24.01.2020 r. – Kuglarz za żonglerem biega. 
 
Koszt: 10 zł/os/warsztat  
 
Zapisy: od 16 grudnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres marketing@lub77.pl 
Kontakt telefoniczny pod nr 603 807 808 
 
Szczegółowe informacje:  
W treści maila prosimy o wpisanie imienia/imion zgłaszanych dzieci, telefon kontaktowy do 
rodzica/opiekuna oraz rodzaj i termin wybranych zajęć. W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo 
Kartę zgłoszeniową do wypełnienia i Regulamin do zapoznania się. Oryginał karty zgłoszeniowej 
należy donieść osobiście najpóźniej w dniu pierwszych warsztatów dziecka. 
 
Opisy poszczególnych zajęć: 
 
Teatr improwizacji  
Warsztaty skupiające się na nauce poprzez interakcję. Podczas zajęć dzieci będą angażowane do 
scenek improwizacyjnych i teatralnych, które pomogą im przełamać strach, nieśmiałość i tremę oraz 
integrują grupę, podniosą pewność siebie, odkryją potencjalne talenty sceniczne i oswoją                              
z wystąpieniami publicznymi.  
 
Wszystko jest muzyką  
Czym się różni odgłos od muzyki? Jak są tworzone i działają znane i niezwykłe instrumenty? Czy 
nasze ciało może stać się instrumentem? Efektem zajęć będzie stworzenie orkiestry z samych 
uczestników i oczywiście koncert! 

Warsztat dekorowania pierniczków  
Zapach świątecznych przypraw, kolorowy lukier, szczypta posypek, trochę fantazji i ze zwykłego 
brązowego ciastka tworzymy wspaniałe dzieło sztuki, które można schrupać lub pięknie zapakować 
i podarować komuś jako prezent. Przy okazji dzieci uczą się współdziałania i utrzymywania 
porządku na swoim stanowisku pracy. 
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Włoska pizza po lubelsku  
Warsztat robienia włoskiej pizzy w piecu opalanym drewnem. Ciasto, mąka, dodatki, piec. Proste? 
Sprawdzimy, czy na pewno jest to tak łatwe, jak się wydaje. Każdy będzie miał szansę zrobić i 
spróbować swojego wyrobu. Oprócz pieczenia pizzy będzie można się dowiedzieć wielu 
ciekawostek na jej temat. Ile czasu pizza będzie w piecu? Dlaczego mamy tylko minutę, by położyć 
na niej składniki? Najpierw ser czy szynka? I dlaczego ta pizza nazywa się włoska?!  
UWAGA! W tym warsztacie grupa dzielona jest na mniejsze, kilkuosobowe grupy. Podczas gdy 
jedni uczestnicy robią pizzę pozostali grają w gry planszowe. Każdy oczywiście będzie mieć okazję 
do sprawdzenia swoich umiejętności jako mistrz pizzy. 
 
Papier papierowi nierówny  
Co można zrobić z kartki papieru? Jak ożywić martwa materię? Co zrobić, by samolot latał? 
Wspólnie z dziećmi wykonamy różne papierowe cuda. Każde dziecko będzie mogło wykonać coś, 
co przygotował prowadzący lub zaproponować własny pomysł. 
 
Czy to sowa, czy to krowa - warsztat krawiecki  
Uczestnik ma możliwość sprawdzenia się w roli krawca. Każdy tworzy niewielką maskotkę i ozdabia 
ją według własnego, autorskiego pomysłu przy użyciu igły, nici i kleju. Mimo wykorzystania takiej 
samej formy nic nie ogranicza różnorodności efektów z wyjątkiem naszej własnej wyobraźni. 
 
Niewidzialne warsztaty  
Jak żyją osoby niewidome? Czy naprawdę nic nie widzą? Czy korzystają ze smartfonu? Jak czytają 
i piszą? Czego nie mogą robić? Podczas niewidzialnych warsztatów uczestnicy mają szansę nie 
tylko dowiedzieć się, jak to jest, ale i doświadczyć zarówno ograniczeń, jak i szczególnych 
sprawności towarzyszących osobom niewidzącym. 
 
Co to za rurka?  
Warsztat robienia kalejdoskopów. Zabawka bliska i lubiana przez rodziców i dziadków, a tak mało 
znana młodemu pokoleniu. Na tym warsztacie będzie można nie tylko sprawdzić, czym bawili się 
ludzie kiedyś, ale także samemu taką zabawkę stworzyć i zabrać ze sobą. A co najważniejsze – 
będzie można tak ją przekształcać w domu, aby pokazywała coraz to inne obrazy! 

Lubelskie kluski  
Przygotowanie pysznych dań z makaronu. Wspólna praca zbliża ludzi, wspólne jedzenie też, 
wspólna praca przy jedzeniu zbliża podwójnie. Mając przepisy i odpowiednie przyrządy trzeba 
będzie ugotować makaron z sosem. Dziecko może nauczyć się prostych czynności przydatnych              
w kuchni, takich jak krojenie, siekanie, gotowanie, mieszanie, mycie, sprzątanie. Warsztat kończymy 
ucztą! 

Kuglarz za żonglerem biega  
Artystyczne zajęcia z kuglarstwa, żonglerki, gier i sztuczek. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli 
wykazać się w mniej lub bardziej zaawansowanych zadaniach. Prowadzący pomoże okiełznać 
niesforne piłeczki, opanuje latające talerze, pokaże czym jest diabolo i zapanuje nad 
„flowerstickami”. 

 
 

Zadanie realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin 


