
Warsztaty Kultury zapraszają na lekcje sztuki dla małych i dużych oraz Lubelskie
Święto Kwiatów

Program:

01.07.2018 | 11.00-14.00 | Warsztaty papieru czerpanego | dzieci 7-12 lat z opiekunem | 
Lekcje sztuki dla małych i dużych
W trakcie warsztatu uczestnicy zmierzą się z tradycyjnym sposobem produkcji papieru, 
dowiedzą się z czego powstaje papier oraz jaka jest historia jego wytwarzania. Uczestnicy 
własnoręcznie wykonają kartki z charakterystyczną nierówną krawędzią i zapoznają się z 
klasyczną techniką czerpania papieru. Na zajęciach będziemy wykorzystywać masy 
celulozowe oraz pulpy przygotowane z roślin włóknistych.
Prowadzenie: Joanna Kurkiewicz

04.07.2018 | 17.00-20.00 | Kreatywny marker | dzieci 7-12 lat z opiekunem | Lekcje 
sztuki dla małych i dużych
Podczas warsztatu będziemy się uczyć dialogu pomiędzy rodzicem a dzieckiem, ale w formie
rysunkowej. Uczestnicy poznają podstawy tworzenia infografik i posługiwania się nimi w 
życiu. Coraz bardziej powszechne staje się posługiwanie się obrazami, zwłaszcza w sieci. My
też będziemy tworzyć obrazy, ale markerem na papierze.
Prowadzenie: Renata Saba

10.07.2018 | 11:00-14:00 | Wakacyjne „skarby z kieszeni” – unikatowe magnesy | dzieci 
7-12 lat z opiekunem 
Trochę kreatywności, dobry pomysł i chwila pracy wystarczą, aby zwykłe patyczki, pestki, 
guziki czy kamyki zmieniły się w ozdobę, „opowieść” na drzwiach lodówki. Dzieci kochają 
skarby z kieszeni, dorośli też często z sentymentem zbierają swoje. Będziemy z nich 
starannie komponować unikalne i przydatne magnesy. Postaramy się stworzyć estetyczne i 
przemyślane formy, posługując się różnymi technikami zdobienia i łączenia elementów. 
Prowadzenie: Kamila Śpiewla-Kasperek

12.07.2018 | 11.00-14.00 | Sztuka równowagi | dzieci 7-12 lat z opiekunem | Lekcje sztuki
dla małych i dużych
Podczas warsztatów stworzymy deskę do balansowania, która pomoże w ćwiczeniu 
równowagi, czy też wspomoże integrację sensoryczną. Deska do balansowania jest 
pomocnym narzędziem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, a ilość ćwiczeń i trików jest 
ograniczona wyłącznie przez naszą wyobraźnię, więc zabawa na niej szybko się nie nudzi.
Prowadzenie: Daniel Taszbajew

14.07.2018 | 14.00-17.00 | PALI SIĘ! Warsztaty ilustratorskie | dzieci 7-12 lat z 



opiekunem | Lekcje sztuki dla małych i dużych
Każdy z nas kiedyś był mały, uwielbiał ilustracje książkowe i emocje, które towarzyszyły 
przekładaniu kolejnych stron książki w oczekiwaniu na następne z nich. Na warsztatach 
będziemy mieli możliwość zapoznania się z pracą ilustratora książek dla dzieci. Dowiemy się
na czym polega projektowanie w oparciu o tekst, jakie problemy napotyka ilustrator w 
trakcie pracy, co sprawia mu największą przyjemność. W części praktycznej wykonamy 
ilustracje do wiersza Jana Brzechwy „Pali się!”. Podczas zajęć wykorzystamy flamastry, 
kolorowe bibuły oraz papiery, dzięki którym nasze prace staną się trójwymiarowe.
Prowadzenie: Paulina Daniluk

18.07.2018 | godz. 18.00 | Dendroflora miasta | warsztat dla osób dorosłych, można za-
brać dzieci | Lubelskie Święto Kwiatów 

Podczas spaceru dendrologicznego przyjrzymy się zielonej części Placu Litewskiego - 
wspólnie nauczymy się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew, zarówno tych rodzimych, 
jak i często występujących w naszym otoczeniu gatunków obcych.
Prowadzenie: Katarzyna Szczypior

19.07.2018 | 11.00-14.00 | Obrazy z natury | dzieci 7-12 lat z opiekunem | Lekcje sztuki 
dla małych i dużych
Podczas warsztatu dowiemy się czym jest land art i że nie jest to trudna sztuka, a doskonały 
sposób na zabawę w naturze i z naturą. Za pomocą różnych materiałów – patyków, liści, 
kwiatów, kamyków, piasku, tego co możemy znaleźć w przyrodzie, stworzymy własne dzieła
sztuki.
Prowadzenie: Magdalena Zaworska

20.07.2018 | 17.00-20.00 | Les mobiles: ruchome portrety Picassa | dzieci 7-12 lat z 
opiekunem | Lekcje sztuki dla małych i dużych
W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z twórczością Pablo Picasso – jednego z 
najwybitniejszych twórców XX w. Poznają jego dzieła oraz charakterystyczny styl. 
Następnie uczestnicy wykonają dekoracyjne zawieszki inspirowane portretami artysty.
Prowadzenie: Edyta Łopatecka

21.07.2018 | 11.00-14.00 | Hej spray ! Lublin na płótno ! | dzieci 7-12 lat z opiekunem | 
Lekcje sztuki dla małych i dużych
Uczestnicy zajęć, zainspirowani architekturą Lublina, stworzą niepowtarzalne obrazy 
„rysowane taśmą malarską”. Użycie taśmy pomoże nam dokonać syntezy formy i uprościć 
projektowane dzieła do znaków graficznych. Płaszczyzną, na jakiej będziemy projektować 
obrazy będzie surowe płótno, a narzędziami malarskimi specjalne spraye wodne. Dzięki 
uproszczonej formie odkryjemy siłę wyrazu prostego znaku graficznego, a po zerwaniu 
taśmy ukażą się nam zaskakujące efekty.
Prowadzenie: Katarzyna Niedźwiadek



Uwaga!
Wszystkie warsztaty odbędą się na Placu Litewskim (punkt warsztatowy będzie się znajdować przed 
budynkiem Politologii UMCS).
Zapisy pod nr 81 533 08 18 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00). Zapisy na 
wydarzenia rozpoczynają się 14.06.2018 r. o godzinie 10:00 i trwają do wyczerpania miejsc. Każda 
osoba może zapisać się maksymalnie na 2 wybrane warsztaty.

TERMIN:
01-21 lipca 2018 r. 

MIEJSCE:
Wszystkie warsztaty odbędą się na Placu Litewskim (punkt warsztatowy znajdować się będzie przed 
wejściem do budynku Politologii UMCS)

KOSZT:
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

ZAPISY:
od 14 czerwca, 10:00-16:00 - od poniedziałku do piątku (z w wyjątkiem dni wolnych od pracy), 
zapisy wyłącznie telefoniczne pod nr 81 533 08 18 


