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OfertaEDUKACYJNA

2017-2018
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

                                                       

 

Szanowni Państwo! 

W tym roku szkolnym dla jednostek edukacyjnych postanowiliśmy 

przygotować naprawdę specjalną ofertę.  

Mogą Państwo samodzielnie skomponować swoją wizytę u nas, według 

własnego upodobania łącząc proponowane moduły warsztatowe, spektakle  

i filmy. Jeden moduł zajęciowy (warsztaty, film albo spektakl z prelekcją) trwa 60 lub 

80 minut. 

Moduły dostępne w terminie od 14 do 29 listopada to osiem rodzajów zajęć 

warsztatowych: 

 

TEATR (ruch-pantomima-koncentracja) 
prowadząca: Maria Wendland 

Dwa bloki zajęć teatralnych:  

warsztaty oparte na pantomimie: praca z ciałem, poszerzanie zakresów ruchowych, budzenie świadomości ciała.  

warsztaty oparte na technikach relaksacji i koncentracji: wspomagające sprawność umysłową, przyspieszające procesy uczenia, 

odstresowujące.  

 

Teatr  (głos – ruch – emocje) 
prowadząca: Magdalena Makosz 

warsztaty aktorskie: elementarne zadania aktorskie, dykcja i emisja głosu, praca w duetach i zadania grupowe, które rozwijać ważne 

kompetencje społeczne.  
 

Taniec klasyczny 
prowadząca: Magdalena Starzec 

Krótkie wprowadzenie do wiedzy o balecie, prezentacja charakterystycznych elementów ubioru tancerza, rekwizytów. Nauka podstawowych 

kroków i figur tańca klasycznego, ćwiczenia wpływające na równowagę, koordynację pracy obu półkul mózgowych i prawidłową postawę 

ciała. Udział w warsztatach kształtuje wrażliwość na sztukę, wspomaga rozwój fizyczny. 

 

Taniec Jazzowy (od Freda Astaire’a do Beyonce) 
prowadząca: Izabela Barska-Kaczmarczyk 

Zajęcia koncentrują się wokół nauki podstawowych kroków tańca jazzowego oraz styli nowoczesnych. Uczestnicy zajęć nauczą się krótkiej 

choreografii w wybranym stylu. Zajęcia służą kształtowaniu prawidłowej sylwetki, koordynacji, orientacji w przestrzeni i prawidłowych nawyków 

ruchowych, oraz rozbudzaniu i pogłębianiu pasji. Pobudzają wrażliwość na sztukę. 

 



                                           

2 
 

Muzyka elektroniczna 
prowadzący: Tomasz Manderla  

Hip-hop, dubstep, bass music, techno, house – powstawanie i przetwarzanie dźwięku przy wykorzystaniu dostępnych ogólnie urządzeń, jak 

smartfon, tablet czy laptop oraz stanowisk wyposażonych w oprogramowanie muzyczne, syntezatory, procesory efektów, mikrofony i wiele 

innych gadżetów. Warsztaty kształtują wyobraźnię muzyczną i pobudzają kreatywność. 

 

Wikliniarstwo/decoupage 
prowadząca: Agnieszka Stuchlik  

Praca z naturalnym tworzywem technikami znanymi od pokoleń albo artystyczna renowacja przedmiotów, w tym mebli użytkowych. 

Zajęcia podtrzymują pamięć o pełnych artyzmu sposobach przetwarzania i upiększania rzeczywistości. Kształtują gust estetyczny  i rozwijają 

praktyczne umiejętności, sprawność manualną oraz kreatywność. 

 

Szycie/filcowanie  
prowadząca: Aleksandra Zawadzka 

Zajęcia skoncentrowane na intensywnym rozwoju zdolności manualnych w zakresie tworzenia funkcjonalnych i ozdobnych przedmiotów. 

Filcowanie, projektowanie, cięcie, szycie, a także papieroplastyka i zapoznawanie z poszczególnymi technikami łączenia materiałów 

kształtują praktyczne umiejętności oraz poczucie zadowolenia z własnej pracy. 

 

Witraż  
prowadząca: Elwira Zembrzuska 

Zawieszony w powietrzu kolor wyostrza zmysły i pobudza wyobraźnię. Podczas warsztatów witrażu przekazywana jest wiedza o wybranej 

metodzie (Tiffany’ego, tradycyjnej albo kolażu), powstają ozdoby, lampiony, świeczniki lub biżuteria. Praktyczna nauka pracy ze szkłem od 

podstaw, przybliżanie technik cięcia, szlifowania i łączenia. 

 

 

Od 20 listopada dowolnie wybrane moduły warsztatowe będzie 

można połączyć z prezentacją jednego z czterech znakomitych 

spektakli: 

 

Hieronim i Hieronimka, czyli przygody smoczego rodzeństwa  
w wykonaniu Teatru Fik-Mik 

spektakl dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych 

Opowieść wychodzi od wspólnego wszystkim dzieciom pragnienia, żeby dorosnąć jak najszybciej, docierając w finale do znacznie ważniejszej 

pointy. Przekazuje wartości rodzinne i opowiada o przyrodzie oraz właściwym do niej stosunku. Fenomenalne stroje, niebanalna muzyka i 

znakomita obsada dodają bajce uroku, ciepła i wiarygodności. 

 

Tymuś i Oleńka  
w wykonaniu Teatru Supeł 

spektakl dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

Przedstawienie łączy rozmaite techniki teatralne, takie jak animacja lalek, czy teatr cieni, tym mocniej oddziałując na wyobraźnię widza. 

Emocjonalna fabuła porusza tematy związane z rolami w rodzinie, szacunkiem, przyjaźnią, przywiązaniem i miłością. Oleńka i je j nietuzinkowy 

pomocnik zapraszają w uczuciową podróż do źródeł rodziny. 
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W krainie słów  
w wykonaniu Teatru Guziczek 

spektakl dla starszych uczniów szkół podstawowych 

Spektakl mówi o tym jak ważną funkcję w życiu każdego człowieka pełnią słowa. Język w mediach społecznościowych dąży do uproszczeń 

i jak najszybszej komunikacji. Jednak nie wszystko da się załatwić lajkiem lub przescrollować i zapomnieć… Aby zbudować relację z drugim 

człowiekiem trzeba odnaleźć właściwe słowa, żeby wyrazić siebie. Główną bohaterkę łączą z językiem coraz bardziej skomplikowane więzi  

– może więc wyjście jest zupełnie gdzie indziej? 

 

W brzuchu  

w wykonaniu Teatru Tara-Bum 

spektakl dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

Spektakl autorski w wykonaniu licealistów, zrealizowany w konwencji teatru przedmiotu, ruchu i słowa. Operuje metaforą i symbolem.  

Wszystko, co w życiu ważne, skupia się w brzuchu: to centrum ciała, skrzynia, w której wszystko się mieści: stres i strach, motyle, czekolada, 

dzieci… Jeżeli jesteś tym, co jesz – to jesteś tym, co masz w brzuchu! Spektakl łączy w sobie humor, fantazyjną narrację, podstawowe 

wiadomości o ciele człowieka i niezwykle istotne wartości społeczne. 

 

Odwiedzającym nas w grudniu proponujemy natomiast Mikołajki 

z niespodzianką i seans filmowy lub nasz niezwykły spektakl: 

 

Siedem księżniczek na wieży  
w wykonaniu Teatru Supełek 

spektakl dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych 

Ta opowieść ma w sobie ogromny ładunek komiczny i edukacyjny. Z pozoru błaha historia niesie za sobą ważne przesłanie o tym, że nie 

wygląd zewnętrzny, ale wnętrze stanowi o prawdziwym bogactwie człowieka.  

Siedem panien na wydaniu, ich siedem służek oraz rodzice – wszyscy mają jedno zmartwienie: jak znaleźć kawalera skłonnego poślubić 

którąkolwiek z córek królewskiej pary? Rozkapryszone panny jako żywo nie są materiałem na żony, a poczciwy kuchcik okazuje się kimś 

zupełnie niespodziewanym… 

 

 

Już w styczniu zaprezentujemy państwu ofertę na rok 2018, w której oprócz 

wyżej opisanych, będą dostępne nowe zajęcia warsztatowe i spektakle, m.in. 

Koppelia – baśń taneczna Studio Tańca VIVERO z TZR, warsztaty tańca hip-hop  

i wiele innych.  

Jesteśmy przekonani, że cokolwiek Państwo wybiorą, okaże się niezwykle 

ciekawą i inspirującą przygodą edukacyjną, przynoszącą oprócz radości 

spotkania także długofalowe efekty wychowawcze. 

Harmonogram Warsztatów i spektakli, oraz cennik przesyłamy w załączniku. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Izabela Karwot 

dyrektor Domu Kultury Boguszowice 
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CENNIK: 

Lp. Rodzaj  czas trwania cena 

1.  Spektakl teatralny (+ prelekcja o teatrze) ok. 1 godz. 8 zł od osoby 

2.  
Wybrany blok warsztatowy * 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych  
3 – 4 godziny  10 zł od osoby 

3.  
Pojedynczy warsztat z tańca lub teatru 

dla dzieci przedszkolnych  
45 minut 5 zł od osoby 

4.  
Blok warsztatowy z rękodzieła * 

dla dzieci przedszkolnych 
1,5 – 2 godz. 10 zł od osoby 

5.  Spektakl + 1 dowolnie wybrany warsztat 2,5 – 3 godzin 15 zł od osoby 

    

    

* - blok warsztatowy składa się z dwóch dowolnie wybranych 

warsztatów: (taniec, teatr, muzyka, rękodzieło) 

 


