
Galeria Labirynt zaprasza na Ferie w Labiryncie  podczas których będą organizowane 
warsztaty dla grup zorganizowanych, warsztaty rodzinne, warsztaty twórcze oraz warsztaty 
językowe.

Labirynt Wyobraźni - warsztaty dla grup zorganizowanych

Warsztaty twórcze połączone z aktywnym zwiedzaniem wystawy z kolekcji Galerii Labirynt, na które
zapraszamy  zorganizowane  grupy  półkolonijne.  Wystawie  towarzyszy  program  edukacyjny,
wyjaśniający  i  uzupełniający  tematykę  ekspozycji  oraz  przybliżający  zagadnienia  związane  ze
sztuką  współczesną.  Obejmuje  on  warsztaty  plastyczne  dla  dzieci  i  młodzieży  dostosowane  do
wieku odbiorców. Zajęcia pobudzają kreatywne myślenie, prowadzone są aktywizującymi metodami
pracy. 

Punktem wyjścia warsztatów jest aktywne zwiedzanie wystawy oraz zachęcenie dzieci do zabawy
twórczej. Podczas drugiej części spotkania uczestnicy wcielają się w artystów i tworzą własne prace
plastyczne inspirowane obejrzaną wystawą. Zadania plastyczne wymagają przede wszystkim użycia
wyobraźni, nie potrzebne są natomiast żadne konkretne umiejętności manualne.
Tym razem tematem spotkania będzie sztuka abstrakcyjna.

Terminy 
Warsztaty  będą  odbywać  się  w  terminie  12.02.2019r.-  22.02.2019  r  (od  wtorku  do  piątku)  
w godzinach 9:00 – 15:00.

Uwaga:
Zajęcia  przeznaczone  są  dla  grup  zorganizowanych.  Maksymalna  liczba  uczestników biorących
udział w warsztatach to 25 osób. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu.

Koszt
Zajęcia są odpłatne; bilet: 1 zł/os., opiekunom grup zorganizowanych przysługują bilety bezpłatne.
 
Czas trwania
60 minut

Zapisy

Dodatkowe informacje oraz zapisy: 81 466 59 20 wewn. 32, edu@labirynt.com. 
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Ćwiczenia z wolności - rodzinne warsztaty sensoryczne dla dzieci w 
wieku 3-6 lat 

Uczestnicy  i  uczestniczki  warsztatów wraz  z  opiekunami  przenoszą  się  w pobudzający
zmysły świat pełen pachnących oraz mieniących się różnymi kolorami mas, które powstają
na  bazie  produktów  spożywczych,  oraz  innych  materiałów  działających  na  zmysły.
Ćwiczymy zabawę z fakturami i zapachami, przezwyciężamy prawa ciążenia oraz tworzymy
własne farby.
Uwaga!  Podczas  zajęć  można  się  nieźle  pobrudzić.  Punktem  wyjścia  do  twórczych
aktywności jest wystawa aktualnie prezentowana w Galerii Labirynt. 

Terminy 
Warsztaty będą odbywać się w terminie 16.02.2019 (sobota) w godzinach 12:00-13:00

Koszt
Udział jest odpłatny; bilet: 1 zł/dziecko; opiekunom dzieci uczestniczących w zajęciach przysługują
bilety bezpłatne.  Potrzebne materiały zapewnia Galeria Labirynt.
 
Czas trwania
60 minut

Zapisy

Telefonicznie:  466  59  20  wewn.  32/  edu@labirynt.com  (imię,  nazwisko,  wiek  dziecka;
w tytule e-maila prosimy wpisać datę i nazwę warsztatów). 

Uwaga:
Warunkiem udziału jest otrzymanie maila zwrotnego od organizatora, potwierdzającego rezerwację
(dot. zapisów drogą mailową).
Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 16.00 dnia poprzedzającego warsztaty lub do wyczerpania miejsc.

Nie sztuka poznać sztukę - warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 9–12 lat

Zajęcia składają się z oprowadzania po aktualnej wystawie i części twórczej, pozwalające 
bliżej poznać różnorodne nurty, pojęcia i techniki artystyczne oraz zaznajamiające młodych 
widzów ze środkami przekazu używanymi przez współczesnych twórców. Zajęcia 
uświadomią dzieciom i ich opiekunom, że sztuka potrafi być bliska życiu i naszej 
codzienności, a formy wizualne stosowane przez artystów to rodzaj języka, który każdy 
może poznać i zrozumieć. Część plastyczna, inspirowana poznanymi dziełami, pozwoli 
usystematyzować zdobytą wiedzę i zachęci młodych odbiorców do dalszej eksploracji 
świata sztuki. 
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Terminy 
Warsztaty będą odbywać się w terminie 23.02.2019 (sobota) w godzinach 12:00-13:00

Koszt
Udział jest odpłatny; bilet: 1 zł/dziecko; opiekunom dzieci uczestniczących w zajęciach przysługują
bilety bezpłatne.  Potrzebne materiały zapewnia Galeria Labirynt.
 
Zapisy

Telefonicznie:  466  59  20  wewn.  32/  edu@labirynt.com  (imię,  nazwisko,  wiek  dziecka;
w tytule e-maila prosimy wpisać datę i nazwę warsztatów). 

Uwaga:
Warunkiem udziału jest otrzymanie maila zwrotnego od organizatora, potwierdzającego rezerwację
(dot. zapisów drogą mailową).
Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 16.00 dnia poprzedzającego warsztaty lub do wyczerpania miejsc.

Tiny artists -  warsztaty twórcze z elementami nauki języka angielskiego
dla dzieci w wieku 3-6 lat

Zajęcia  rozwijają  nie  tylko  wyobraźnię,  twórcze  i  przestrzenne  myślenie,  lecz  także
zdolności  językowe  dzieci.  Uczestnicy  i  uczestniczki  warsztatów  przy  pomocy
rodziców/opiekunów  wykonają  prace  plastyczne.  Podczas  gier  i  zabaw  warsztatowych
dzieci będą poznawały nowe słowa w języku angielskim. 

Terminy 
Warsztaty będą odbywać się w terminie 23.02.2019 (sobota) w godzinach 15:00 -16:00

Koszt
Udział jest odpłatny; bilet: 1 zł/dziecko; opiekunom dzieci uczestniczących w zajęciach przysługują
bilety bezpłatne.  Potrzebne materiały zapewnia Galeria Labirynt.

 
Czas trwania
60 minut

 
Zapisy

Telefonicznie:  466  59  20  wewn.  32/  edu@labirynt.com  (imię,  nazwisko,  wiek  dziecka;
w tytule e-maila prosimy wpisać datę i nazwę warsztatów). 
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Uwaga:
Warunkiem udziału jest otrzymanie maila zwrotnego od organizatora, potwierdzającego rezerwację
(dot. zapisów drogą mailową).
Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 16.00 dnia poprzedzającego warsztaty lub do wyczerpania miejsc.

Miejsce:

Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin
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