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5.10.2019, godz. 10:00 – „Życie na stacji kosmicznej” 

Podczas wykładu dowiemy się jak w stanie nieważkości wyglądają codzienne 

czynności, jak branie prysznica, korzystanie z ubikacji, jedzenie posiłków, spanie. 

Zobaczymy, że nawet w najmniejszym stopniu nie są one podobne do tych samych 

czynności na Ziemi. Usłyszymy ponadto w jaki sposób astronauci przygotowują się 

do lotu w kosmos, kto może zostać astronautą i jak wygląda dzień na stacji kosmicznej.  

 

dr Agnieszka Krawczyk 

Astronom, absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.                                 

Jest założycielką Centrum Edukacyjnego Planeta Anuka, pierwszego mobilnego planetarium 

działającego na Mazowszu. Posiada ogromne doświadczenie dydaktyczne, od wielu lat zajmuje się 

popularyzacją nauki.  

 

 

SEMESTR I 

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE „SZTUCZKI ZE SZTUKĄ” 

9.11.2019 

„Polscy artyści – Zofia Stryjeńska” - cykl zajęć przybliżających sylwetki największych polskich 

twórców. Każde zajęcia poświęcone będą przedstawieniu jednego z najważniejszych rodzimych 

malarzy i rzeźbiarzy. Zofia Stryjeńską była wspaniałą artystką. Poznamy jej dzieła, nie tylko malarskie, 

ale też projekty zabawek czy naczyń. 

Praca plastyczna: uczestnicy warsztatów wykonają własną przestrzenną lalkę – bóstwo inspirując się 

pracami artystki. Materiały: drewniane patyczki, tkaniny, piórka. 

 

14.12.2019 

„Podróże ze sztuką, Paryż” - cykl zajęć o najpiękniejszych miastach świata. Przewodnikami po tych 

miejscach będą arcydzieła, które się w nich znajdują. Bohaterowie dzieł sztuki pokażą swoje miasta, 

opowiedzą ciekawe historie i poczęstują ulubioną potrawą! Bohaterem zajęć będzie Paryż, po którym 

oprowadzi nas sam Leonardo da Vinci i zdradzi dlaczego akurat tam znajduje się jego najsłynniejsze 

dzieło czyli Mona Lisa!  

Praca plastyczna: uczestnicy warsztatów wykonają własną wieżę Eiffla. 
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11.01.2020 

„Wielcy artyści – Taneczne figury Niki de Saint Phalle” - cykl warsztatów poświęcony artystom. 

Każde z zajęć opowiada o jednym ze sławnych malarzy, rzeźbiarzy czy architektów. Podczas zajęć 

sprawdzimy jakie historie zamykali w obrazach i rzeźbach, poznamy najprzeróżniejsze techniki, 

sposoby oraz tajemnice ich twórczości. Wybierzemy wspólnie nasze ulubione dzieła sztuki. Niki de 

Saint Phalle – artystka, malarka, rzeźbiarka. My przyjrzymy się jej przestrzennym dziełom, poznamy 

materiał, którego używała do tworzenia swych prac. Sprawdzimy dlaczego jej rzeźby są tak kolorowe 

i jak to się dzieję, że wydają dźwięki.  

Praca plastyczna: uczestnicy warsztatów wykonają rzeźbę z folii inspirowaną pracami artystki. 

Materiały: worki foliowe, kolorowe naklejki, taśma klejąca. 

 

01.02.2020 

„Kot, pies, czapla, kuropatwa - czyli o zwierzętach w sztuce” - kto i dlaczego malował na obrazach 

zwierzęta? Czy stawiano im pomniki? Dowiemy się także, co oznacza pies na obrazie i dlaczego artyści 

bardzo lubili temat “Arka Noego”. 

Praca plastyczna: na koniec zajęć dzieci wykonują Arkę Noego przy użyciu kolorowych kartek, 

naklejek, krepiny, kredek. 

 

SEMESTR II 
 

07.03.2020  

„Wielcy artyści – Pablo Picasso” - cykl warsztatów poświęcony artystom. Każde z zajęć opowiada o 

jednym ze sławnych malarzy, rzeźbiarzy czy architektów. Podczas zajęć sprawdzimy jakie historie 

zamykali w obrazach i rzeźbach, poznamy najprzeróżniejsze techniki, sposoby oraz tajemnice ich 

twórczości. Wybierzemy wspólnie nasze ulubione dzieła sztuki. Pablo Picasso – ojciec kubizmu, 

malarz, rzeźbiarz, grafik, ceramik, autor około 30 000 prac. My przyjrzymy się kilku, sprawdzimy jak 

zmieniał się jego styl, co najbardziej lubił tworzyć i jakie materiały do tego wykorzystywał. 

Praca plastyczna: dzieci przy pomocy papierowych figur geometrycznych stworzą własną pracę w 

duchu kubizmu. 

 

18.04.2020  

„Sztuka świata – Japonia” - cykl zajęć z pogranicza sztuki i kulturoznawstwa. Poznamy 

najdalsze zakątki ziemi, ich zwyczaje, dzieła sztuki i tradycje. Na zajęciach wyruszymy do 

Japonii – poznamy jej najważniejsze zwyczaje, sprawdzimy jak się ubierają ludzie i dlaczego 

warto wejść na górę Fuji. Podczas zajęć dzieci wykonają karpia – chorągiew wieszaną z okazji 

Dnia Dziecka. Karp zostanie wykonany z papieru, krepiny, kolorowych naklejek, wstążek. 

16.05.2020  

„Wielcy artyści – Owocowy Giuseppe Arcimboldo” - cykl warsztatów poświęcony artystom. Każde 

z zajęć opowiada o jednym ze sławnych malarzy, rzeźbiarzy czy architektów. Podczas zajęć 

sprawdzimy jakie historie zamykali w obrazach i rzeźbach, poznamy najprzeróżniejsze techniki, 

sposoby oraz tajemnice ich twórczości. Wybierzemy wspólnie nasze ulubione dzieła sztuki! Giuseppe 

Arcimboldo – włoski, manierystyczny malarz, znany z dość nietypowych portretów, które po dziś dzień 

zadziwiają. Bo czy można namalować portret składający się z książek czy owoców? Arcimboldo 

udowadnia, że tak. My też taki spróbujemy zrobić. 

Praca plastyczna: uczestnicy warsztatów wykonują swoje dzieło według prac Arcimboldo. 

Wykorzystamy krepinę, plastelinę, kolorowe kartki, ozdobne dziurkacze, sztuczne kwiaty. 

 


