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„Artystyczny kalejdoskop w „Kamyku” 10.02.2020 – 21.02.2020 

 

I TYDZIEŃ 

10.02 PONIEDZIAŁEK  

10:00 – 13:00 - Warsztaty Animacji Filmowej – poklatkowo część I 

,, Czarodziejskie kamyki”. Legenda głosi, że gdzieś daleko za górami za lasami jest magiczne 

jezioro, a na jego dnie czarodziejskie kamyki. Rusza wyprawa aby kamyki odnaleźć i sprawdzić, jakie 

są ich magiczne moce....  

Na warsztatach będziemy kręcić film animowany w technice mieszanej, wycinankowo-plastelinowej. 

Na pierwszych zajęciach uczestnicy przygotowywać będą materiały do animacji. 

Prowadzenie: Magdalena Bryll- absolwentka PWSFTviT w Łodzi (2007, kierunek animacja, 

wydział operatorski), od dziecka pasjonatka animacji. Pracowała m.in. przy filmie 'Piotruś i Wilk' 

(Oscar 2008), obecnie prowadzi warsztaty animacji dla amatorów w Polsce i za granicą w licznych 

muzeach, domach kultury, szkołach i pracowniach (m.in. Muzeum Polin, Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Fundacja Wolność i Demokracja, Muzeum Kinematografii w Łodzi) . Od 2012 r. 

prowadzi pracownię animacji w Domu Kultury Rembertów, współpracuje regularnie z Warszawskim 

Liceum Filmowym, Instytutem Edukacji Artystycznej APS, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja 

Wajdy, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Filmoteką Narodową- Instytutem 

Audiowizualnym oraz Legnicką Akademią Filmową. Pod nazwą Poklatkowo.pl działa od 2010 r. a 

pod jej opieką powstało ponad 300 filmów. 

 

Zuzanna Pomorska- studentka animacji i efektów specjalnych w PWSFTviT w Łodzi, pracująca jako 

animatorka. Miłośniczka animacji klasycznej, w tym taśmy filmowej, jak i nowych technik 

związanych z efektami specjalnymi. Na co dzień prowadzi warsztaty z animacji dla dzieci w 

Wytwórni Filmów Oświatowych, oraz dla studentów Politechniki Łódzkiej z animacji komputerowej i 

efektów specjalnych.  

12.02 ŚRODA 

10:00 – 13:00 - Warsztaty Animacji Filmowej – poklatkowo część II 

Podział na role, kończenie materiałów do filmu 

14.02 PIĄTEK 

10:00 – 13:00 - Warsztaty Animacji Filmowej – poklatkowo część III 

Wspólne tworzenie filmu animacyjnego . Finał projektu. 
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II TYDZIEŃ 

17.02 PONIEDZIAŁEK 

10:00 – 13:00 – Mali architekci - budowa makiety miasta z kartonu według projektu dzieci.  

Praca plastyczna, której głównym celem jest pobudzenie kreatywności i wyobraźni dzieci podczas 

rysowania i budowy fragmentów miasta, które połączone w całość tworzą piękną metropolię. Dzieci 

dostają do wykorzystania papier, kartony i farby. Praca podzielona jest na dwie części. 

Pierwsza część polega na budowie indywidualnych części miasta, według własnego projektu. 

Druga część polega na połączeniu fragmentów i ozdobieniu całości, żeby tworzyła spójną całość. 

Prowadzenie Joanna Zalewska – instruktor, pasjonatka sztuki 

19.02 ŚRODA 

10:00 – 13:00 – Planszóweczki – gry planszowe dla dzieci „Zrób to sam!” 

Każde dziecko uwielbia grać w gry planszowe oraz pracować plastycznie. Łącząc te dwie pasje 

dajemy dzieciom materiały do stworzenia własnych gier (kartony, nożyczki oraz farby) pozwalając im 

tym samym uwolnić ukryte pokłady wyobraźni i kreatywności.  

Druga część spotkania jest w całości poświęcona testowaniu powstałych planszówek. 

Prowadzenie Joanna Zalewska – instruktor, pasjonatka sztuki 

21.02 PIĄTEK 

10:00 – 13:00 – Warsztaty z Opowieścią „Ile opowieści w worku się pomieści?” 

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję posłuchać kilku opowieści z różnych stron świata. 

Poznamy szewca- chwalipiętę, przekonamy się kto jest najlepszym mężem dla szczurówny, dowiemy 

się jak wypełnić worek opowieściami i co dziwnego złapało się do pułapki pewnemu chłopcu z 

afrykańskiej wioski. 

Baśnie będą ilustrowane na żywo dźwiękami różnych oryginalnych instrumentów takich jak: kalimba, 

drumla, tank drum, czy bendir, które wprowadzą uczestników w klimat opowieści i pobudzą 

wyobraźnię. Natomiast proponowane aktywności dramowe i rytmiczne pomogą lepiej wejść w fabułę 

baśni, poznać motywacje bohaterów, wczuć się w ich sytuację. 

Prowadzenie: Katarzyna Płocińska- pedagog, animatorka, opowiadaczka, instruktorka zajęć 

dramowych i umuzykalniających. Współpracuje z „Karawaną Opowieści” i „Grupą 501”.  

 


