
 „Galeria Labirynt” zaprasza do uczestnictwa w akcji  Lato w mieście, podczas której będą

organizowane warsztaty twórcze o sztuce online!.

Wakacje Online z Labiryntem – o programie

Tego jeszcze nie było! Zapraszamy do wzięcia udziału w ofercie warsztatowej Wakacje Online z 
Labiryntem! Zajęcia twórcze i ciekawostki o sztuce współczesnej – teraz bezpiecznie, bez 
wychodzenia z domu. Przed nami: Labirynt Wyobraźni Online, Ćwiczenia z wolności, Rosnąca 
Sztuka, Sobota w Labiryncie oraz zajęcia prowadzone w języku ukraińskim! Warsztaty edukacyjne 
odbywają się w formie wideokonferencji przez program Zoom. Zapraszamy do udziału w 
warsztatach rodzinnych oraz w zajęciach dla grup zorganizowanych.  Razem stwórzmy magiczne 
dzieła sztuki!

Wydarzenia:

1. Tytuł wydarzenia: SOBOTA W LABIRYNCIE – rodzinne warsztaty na ZOOM

Opis:

Zapraszamy dzieciaki w wieku 6-12 lat na kolejne rodzinne spotkanie z Edu Labirynt on-line! Już w 
sobotę 27 czerwca!

Na warsztatach będziemy inspirować się grafikami i rzeźbami Wojciecha Fangora inspirowanymi 
sztuką op-artu i minimalizmem. Wykorzystując rozmaite techniki oparte na drukarstwie, wykonamy 
wzory, które będzie można w łatwy sposób multiplikować i nakładać na różne powierzchnie. 
Podczas spotkania wspólnie zastanowimy się, kto projektuje plakaty, reklamy i broszury. Potrzebna 
materiały plastyczne, które trzeba przygotować w domu: balon, cztery kartki z bloku technicznego w 
formacie A4, płytkie miseczki lub talerzyki na farbę, farba w różnych kolorach – co najmniej trzy 
kolory (najlepiej tempera lub akrylowa), koszulka na dokumenty (krystaliczna), flamastry – różne 
kolory, gazety lub cerata do zabezpieczenia powierzchni roboczej. 

Warsztaty będą realizowane on-line w formie wideokonferencji na platformie Zoom.

Termin: 

27.06 (sobota), 12:00

Koszt:

Bezpłatne
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Czas trwania

ok. 60 min.

Uwagi 

Warsztaty odbywają się przez internet, prowadzone są przez program Zoom. Po zapisaniu się na 
zajęcia uczestnicy otrzymają link z instrukcją logowania do programu Zoom. 
Warsztaty mogą być tłumaczone na pjm jednak należy napisać do nas minimum 3 dni przed 
warsztatem o potrzebie zamówienia tłumacza.

Zapisy

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail edu@labirynt.com (imię, nazwisko, wiek dziecka oraz 
informacji o potrzebie tłumaczenia na PJM; w tytule e-maila prosimy wpisać datę i nazwę 
warsztatów). W mailu zwrotnym prześlemy informację dotyczącą sposobu dołączenia do zajęć oraz 
link do spotkania.

2.  Tytuł  wydarzenia:  Wakacyjny  Labirynt  Wyobraźni  Online  –  warsztaty  dla  grup
zorganizowanych na ZOOM

Opis:
Dzieciaki z wakacyjnych grup zorganizowanych - mamy dla Was coś wyjątkowego! Zapraszamy na
warsztaty twórcze, połączone z aktywnym omawianiem prac z kolekcji Galerii Labirynt. Zajęcia są
dedykowane dla dzieci i młodzieży z półkolonijnych grup zorganizowanych.  Warsztaty odbywają
się przez internet, prowadzone są przez program Zoom. 

Program edukacyjny przybliża zagadnienia związane ze sztuką współczesną. Każde spotkanie 
składa się z omówienia dzieł sztuki oraz warsztatów plastycznych dla dzieci dopasowanych do 
wieku odbiorców. Zajęcia pobudzają kreatywne myślenie, prowadzone są aktywizującymi metodami 
pracy, ponadto wpisują się w podstawę programową.

Zapraszamy do wybrania jednego z proponowanych tematów zajęć: 

Ja w obrazie – o portrecie w sztuce współczesnej
Łyżka w obrazie czyli jak sztuka gra z codziennością
Naturalnie sztuka – różne obrazy natury w dziełach sztuki współczesnej
Kolor – Forma – Abstrakcja
Sztuka łączenia dyscyplin – synestezja
Kim jest artysta? – różne strategie współczesnych twórców
Czy architekturę można wyrzeźbić?
Nie obrażaj się na obraz – dziwne malarstwo

Szczegółowe scenariusze zajęć: www.labirynt.com
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 Zajęcia mogą być także tłumaczone na polski język migowy.

Termin 1.07.2020 – 31.07.2020 (wt-pt), 9:00-16:00

Koszt 
90 zł/grupa
Osoby z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w zajęciach bezpłatnie.
Opłatę za zajęcia prosimy kierować na konto Galerii  Labirynt najpóźniej  3 dni przed udziałem w

zajęciach. Numer konta: 68124015031111001001550857. W tytule przelewu prosimy o wpisanie:

imienia i nazwiska dziecka biorącego udział z zajęciach oraz nazwy i terminu warsztatów.  

 
Czas trwania
Każdy warsztat trwa ok 60 minut.

Uwagi 
Warsztaty odbywają się przez internet, prowadzone są przez program Zoom. Po zapisaniu się na
zajęcia i uiszczeniu opłaty uczestnicy otrzymają link z instrukcją logowania do programu Zoom. 

Zapisy

Konieczne jest wcześniejsze ustalenie dnia i godziny spotkania. Zgłoszenia przyjmujemy na adres 

e-mail edu@labirynt.com (prosimy o zawarcie informacji o potrzebie tłumaczenia na PJM; w tytule e-

maila prosimy wpisać datę i nazwę warsztatów). W mailu zwrotnym prześlemy informację dotyczącą

sposobu dołączenia do zajęć oraz link do spotkania.

3. Tytuł wydarzenia: Ćwiczenia z wolności  - rodzinne warsztaty sensoryczne na ZOOM

Opis:
Zapraszamy dzieci w wieku 3-8 lat wraz z rodzicami! Warsztaty będą realizowane on-line w formie
wideokonferencji na platformie Zoom.

Warsztaty mogą być tłumaczone na PJM - napisz do nas maila na adres edu@labirynt.com jeśli 
potrzebujesz tłumacza, najpóźniej 3 dni przed warsztatami.

Podczas warsztatów dzieci poznają dzieła sztuki współczesnej oraz przenoszą się w pobudzający

zmysły świat pełen pachnących oraz mieniących się różnymi kolorami mas. Tym razem zapraszamy

do  tego,  aby  zabawę  z  fakturami  i  zapachami  przenieść  do  swoich  domów,  wykorzystać

zgromadzone zapasy i razem z nami spróbować własnoręcznego stworzenia obrazów z wykonanej

własnoręcznie, puchatej farby! Tym razem trzeba przygotować kilka sztywnych, kolorowych kartek,

mailto:edu@labirynt.com
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piankę  do  golenia,  mąkę  pszenną,  płynny  klej  szkolny,  barwniki  (spożywcze  lub  naturalne),  5

woreczków strunowych, miski i łyżki! Będzie magicznie!

Termin 
4.07.2020 (sobota), 12:00

Koszt 
Udział w zajęciach jest odpłatny: 4 zł/dziecko. Opłatę za zajęcia prosimy kierować na konto Galerii

Labirynt  najpóźniej  3  dni  przed  udziałem  w  zajęciach.  Numer  konta:

68124015031111001001550857. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imienia i nazwiska dziecka

biorącego udział z zajęciach oraz nazwy i terminu warsztatów. Osoby Głuche mogą wziąć udział w

warsztatach bezpłatnie.

 
Czas trwania
ok. 60 minut

Uwagi 
Warsztaty odbywają się przez internet, prowadzone są przez program Zoom. Po zapisaniu się na
zajęcia i uiszczeniu opłaty uczestnicy otrzymają link z instrukcją logowania do programu Zoom. 

Zapisy

Zgłoszenia  przyjmujemy  na  adres  e-mail  edu@labirynt.com  (imię,  nazwisko,  wiek  dziecka  oraz

informacji  o  potrzebie  tłumaczenia  na  PJM;  w  tytule  e-maila  prosimy  wpisać  datę  i  nazwę

warsztatów). Po otrzymaniu wpłaty prześlemy mailowo informację dotyczącą sposobu dołączenia do

zajęć oraz link do spotkania. 

5. Tytuł wydarzenia: Sobota w Labiryncie - warsztaty na ZOOM

Opis:
Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat wraz z rodzicami! Warsztaty będą realizowane on-line w formie
wideokonferencji na platformie Zoom.

Warsztaty mogą być tłumaczone na PJM - napisz do nas maila na adres edu@labirynt.com jeśli 
potrzebujesz tłumacza, najpóźniej 3 dni przed warsztatami.

Czy rzeźby mogą się ruszać? Jak wprawić je w ruch? Podczas kolejnych warsztatów online naszą 
inspiracją będą prace amerykańskiego twórcy, Alexandra Caldera. Na zajęciach wykonamy 
przestrzenne metalowe formy będące jednocześnie naszymi autoportretami. Wspólnie 
porozmawiamy o sztuce kinetycznej i zastanowimy się, czym są tak zwane „stabile”. Prosimy o 
przygotowanie materiałów: drucik miedziany lub metalowy (co najmniej 2 metry), sznurek lub 

4 WPISZ TYTUŁ DOKUMENTU

mailto:edu@labirynt.com


włóczka (co najmniej 1 metr), plastelina (4 duże kawałki w dowolnym kolorze), plastikowe nakrętki 
od butelek (co najmniej 2 sztuki), kilka kawałków bibuły lub papieru kolorowego, kilka guzików 
różnych rozmiarów, nożyczki.

Termin 
11.07.2020 (sobota), godz. 12:00

Koszt 
Udział w zajęciach jest odpłatny: 4 zł/dziecko. Opłatę za zajęcia prosimy kierować na konto Galerii

Labirynt  najpóźniej  3  dni  przed  udziałem  w  zajęciach.  Numer  konta:

68124015031111001001550857. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imienia i nazwiska dziecka

biorącego udział z zajęciach oraz nazwy i terminu warsztatów. 

Osoby Głuche mogą wziąć udział w warsztatach bezpłatnie.

 
Czas trwania
ok 60 minut.

Uwagi 
Warsztaty odbywają się przez internet, prowadzone są przez program Zoom. Po zapisaniu się na
zajęcia i uiszczeniu opłaty uczestnicy otrzymają link z instrukcją logowania do programu Zoom. 

Zapisy

Zgłoszenia  przyjmujemy  na  adres  e-mail  edu@labirynt.com  (imię,  nazwisko,  wiek  dziecka  oraz

informacji  o  potrzebie  tłumaczenia  na  PJM;  w  tytule  e-maila  prosimy  wpisać  datę  i  nazwę

warsztatów). Po otrzymaniu wpłaty prześlemy mailowo informację dotyczącą sposobu dołączenia do

zajęć oraz link do spotkania. 

6. Вчимося бути вільними - warsztaty w języku ukraińskim online

Opis:
Zapraszamy dzieci w wieku 3-12 lat wraz z rodzicami!

Podczas warsztatów dzieci poznają dzieła sztuki współczesnej oraz przenoszą się w pobudzający

zmysły świat pełen pachnących oraz mieniących się różnymi kolorami mas. Tym razem zapraszamy

do  tego,  aby  zabawę  z  fakturami  i  zapachami  przenieść  do  swoich  domów,  wykorzystać

zgromadzone  zapasy  i  razem  z  nami  spróbować  własnoręcznego  stworzenia  przezroczystych

slime’ów!  Tym razem trzeba  przygotować  brokat,  płyn  do  soczewek  i  klej!  W pierwszej  części

spotkania  obejrzymy  przykłady  dzieł  sztuki,  które  są  przezroczyste  i  nieprzezroczyste.  Należy
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przygotować materiały: płyn do soczewek, klej szkolny – koniecznie płynny i przezroczysty, soda

oczyszczona, kubek wody, brokat, miski i łyżki.

Termin 
18.07.2020 (sobota), godz. 12:00

Koszt 
Bezpłatne

 
Czas trwania
ok 60 minut.

Uwagi 
Warsztaty odbywają się przez internet, prowadzone są przez program Zoom. Po zapisaniu się na
zajęcia uczestnicy otrzymają link z instrukcją logowania do programu Zoom. 

Zapisy

Zgłoszenia  przyjmujemy  na  adres  e-mail  edu@labirynt.com  (imię,  nazwisko,  wiek  dziecka  oraz

informacji  o  potrzebie  tłumaczenia  na  PJM;  w  tytule  e-maila  prosimy  wpisać  datę  i  nazwę

warsztatów). W mailu zwrotnym przeslemu informację dotyczącą sposobu dołączenia do zajęć oraz

link do spotkania. 

7. Tytuł wydarzenia: Rosnąca Sztuka - warsztaty dla dzieci 6-12 lat na ZOOM
Opis:

Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat wraz z rodzicami! Warsztaty będą realizowane on-line
w formie wideokonferencji na platformie Zoom.

Warsztaty mogą być tłumaczone na PJM - napisz do nas maila na adres edu@labirynt.com 
jeśli potrzebujesz tłumacza, najpóźniej 3 dni przed warsztatami.

Czy wyspy to żywe stworzenia lub co żyje na wyspie? A co jeśli każdy mógł stworzyć swoją
własną wyspę? Jaki skarby możesz w niej ukryć i odnaleźć? Podczas spotkania poznamy
prace artysty Olafa Brzeskiego - Wyspa skarbów oraz nurt sztuki Land Art. Zaczerpniemy
inspiracje  z  przyrody  i  wykorzystamy  naturalne  materiały,  które  ofiaruje  nam  Ziemia.
Uczestnicy i uczestniczki warsztatów podczas zabawy kolorami i teksturami będą tworzyć z
takich jak liście, gałęzie, kamienie swoją własną wyspę skarbów. Prosimy o przygotowanie
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materiałów: skarby z ogrodu:  listki,  kamyczki,  kwiatki,  szyszki  itp;  masa solna:  szklanka
mąki, szklanka soli, pół szklanki wody; farby, miska i talerz. 

Termin 
25.07.2020 (sobota), godz. 12:00

Koszt 
Udział w zajęciach jest odpłatny: 4 zł/dziecko. Opłatę za zajęcia prosimy kierować na konto Galerii

Labirynt  najpóźniej  3  dni  przed  udziałem  w  zajęciach.  Numer  konta:

68124015031111001001550857. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imienia i nazwiska dziecka

biorącego udział z zajęciach oraz nazwy i terminu warsztatów. 

Osoby Głuche mogą wziąć udział w warsztatach bezpłatnie.

 
Czas trwania
ok 60 minut.

Uwagi 
Warsztaty odbywają się przez internet, prowadzone są przez program Zoom. Po zapisaniu się na
zajęcia i uiszczeniu opłaty uczestnicy otrzymają link z instrukcją logowania do programu Zoom. 

Zapisy

Zgłoszenia  przyjmujemy  na  adres  e-mail  edu@labirynt.com  (imię,  nazwisko,  wiek  dziecka  oraz

informacji  o  potrzebie  tłumaczenia  na  PJM;  w  tytule  e-maila  prosimy  wpisać  datę  i  nazwę

warsztatów). Po otrzymaniu wpłaty prześlemy mailowo informację dotyczącą sposobu dołączenia do

zajęć oraz link do spotkania. 


