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Zapraszamy na warsztaty wakacyjne do Klubu Relaks w Siechnicach, ul. Fabryczna 15 

Informacje i zapisy: osobiście w klubie w godzinach otwarcia biura, tel. 881 921 619 
 
I tydzień  04-08.07.2022 
 

LIPCOWE WARSZTATY ARTSTYCZNE Z EWĄ MASZCZYK od pn.-pt. w godz. 10-14 zapisy od 
1.06.2022 pod tel. 608816033 
 
WARSZTATY ANIMACYJNO-ARTYSTYCZNE 04,05,07.08.07  w godz. 10-12, koszt czterodniowy 90 

zł, pojedyncze zajęcia 25zł  gry, zabawy, animacje, tańce oraz artystyczne zmagania pod opieką 

Barbary Banaszkiewicz  

- Hej! Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Umiejętności na kierunku taniec - studia pod 

patronatem Kieleckiego Teatru Tańca oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku Choreografia i Teoria 

Tańca. Całe życie poświęciłam swojej największej pasji - tańcu. Zamieniłam pasję w zawód. 

Szkoliłam się u jednych z najlepszych pedagogów tańca w Polsce, m.in Grzegorz Pańtak, Elżbieta 

Szlufik-Pańtak, Ewa Wycichowska, Andrzej Morawiec czy Zofia Rudnicka. W pracy zawodowej 

realizuje się z każdą grupą wiekową. Prowadzę zajęcia w przedszkolu z najmłodszymi maluszkami 

jak i w szkole tańca z młodzieżą i dorosłymi, a ponadto prowadzę też kilka solistek. Uwielbiam 

pracę z młodzieżą, daje mi ona masę radości, dlatego poza samą nauką tańca w Studiu Tańca STC 

dance&more jeżdżę na obozy/kolonie jako wychowawca i instruktor tańca oraz pracuję w szkole 

podstawowej. Moją największą miłością jest taniec jazzowy i to nim głównie zajmuje się w swojej 

pracy, ale prowadzę również vidoclip i hip-hop, czego podstaw  nauczycie się na zajęciach ze mną 

podczas warsztatów, zapraszam Was serdecznie!  

MODELOWANIE FIGUREK Z MASY CUKROWEJ, 04.07 godz. 12.30-14.30   koszt 45zł /warsztat 
"Leśne zwierzątka" 

Lepienie figurek z masy cukrowej to nie tylko super zabawa a przede wszystkim pobudzenie krea-
tywności, wyobraźni przestrzennej i zmysłów. Słodka masa daje mnóstwo możliwości. Na początku 
zapoznamy się z jej właściwościami i przeznaczeniem. Następnie poznamy sposoby barwienia 
masy i łączenia kolorów. A dalej przejdziemy do modelowania słodkich figurek ucząc się przy tym 
technik i sposobów ułatwiających lepienie. Skupimy się również na szczegółach i wykańczaniu deko-
racji. 

Na koniec dowiemy się jak takie figurki przechowywać, by cieszyły nasze oko przez długi czas. 

Na warsztatach każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji- maty, patyczki modelarskie, wałki, pę-

dzelki, foremki i inne narzędzia. 
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Warsztaty PSZCZELI STROIK, 05.07  godz.12:30-14:30,  koszt 45 zł 

Na warsztatach każdy uczestnik wykona własnoręcznie świece z plastra wosku pszczelego. Przedsta-
wię jak zamontować knot i zwinąć wosk by powstała prawdziwa, naturalna i pachnąca świeca. 
Następnie zamontujemy świece na drewnianych krążkach, które ozdobimy różnymi dekoracjami, tak 
by powstała cała kompozycja ze świecą w roli głównej. 
Na warsztatach zaprezentuję również jak wygląda pszczela ramka z plastra wosku, którą wkłada się 
do ula oraz ramkę przemienioną już przez pszczoły. 

 
Warsztaty CIASTECZKOWY SŁOIK, 07.07  godz. 12.30-14.30, koszt 45 zł 
Na warsztatach każdy z uczestników będzie tworzył słoik pełen słodkich ciasteczek. 
Pierwszy etap rozpoczniemy od udekorowania kolorowym lukrem królewskim małych maślanych cia-
steczek w różnych kształtach. 
Każdy otrzyma odpowiedni zestaw do dekoracji. 
Po kreatywnym zdobieniu odstawimy nasze ciasteczka do zastygnięcia i w tym czasie ozdobimy 
nasze słoiczki wiążąc śliczną kokardę. Na koniec wypełnimy słoik ręcznie zrobionymi 
kolorowymi ciasteczkami. 
 
Warsztaty PIERNIKOWA ŚWIECĄCA KAMIENICZKA, 08.07 godz. 12.30-14.30, koszt 45zł           
Na warsztatach każdy uczestnik wykona stojący świecznik w formie  kamieniczki z ciasta pierniko-
wego. Zaczniemy od zapoznania się z ciastem piernikowym, a także jak wykonać lukier królewski. 
Następnie każdy otrzyma upieczone elementy kamieniczki, które    będziemy dekorować lukrem. Gdy 
całość wyschnie zaczniemy sklejać odpowiednim lukrem boki tak, aby powstała konstrukcja 3D na 
podstawce. Na koniec umieścimy w środku świeczkę, która będzie ślicznie oświetlać okienka na-
szej kamieniczki. 
 
06.07.2022 BAZYLIOWA POLANA W Piotrowiczkach , koszt 65zł 
Warsztaty skierowane do dzieci od 6 roku życia. Podczas zabawy w „retro wieś”, przeniesiemy się 
w czasie do wiejskiego życia dzieci sprzed stu laty. Poznamy zabawy, które towarzyszyły naszym 
babciom i prababciom i były źródłem radości i niesamowitej pomysłowości naszych przodków. 
Ponieważ dzieci od najmłodszych lat brały udział w pracach polowych i domowych, 
zaprezentujemy i wykonamy najpopularniejsze czynności codzienne. Postaramy się także 
przygotować samodzielnie prosty posiłek. Podczas spaceru po okolicy zbierzemy dary natury i 
jeżeli nie będą nadawały się do jedzenia, wykorzystamy je do zabaw artystycznych. Zabawy o 
tematyce przyrodniczej i ekologicznej, biesiada przy radośnie płonącym ognisku i aromatycznym 
zapachu pieczonych kiełbasek. 
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II tydzień  11-15.07.2022 
 

LIPCOWE WARSZTATY ARTSTYCZNE Z EWĄ MASZCZYK od pn.-pt. w godz. 10-14 zapisy od 
1.06.2022 pod tel. 608816033 
 
KREATYWNE WARSZTATY CHEMICZNE  -INSTRUKTOR KAJA HIRAK  11,12,14,15.07  w godz. 

12.30-13.30, koszt 22 zł/h 

Fascynująca podróż do świata nauki. Spektakularny dym, wielkie wybuchy i ciągnące się, 

kolorowe slimy! To wszystko czeka na Was . Zapraszamy na wspólną zabawę podczas warsztatów 

chemicznych! Razem z nami przeżyj niezapomnianą przygodę z nauką! 

Każdego dnia uczestnicy wykonają eksperymenty, które zabiorą ze sobą na pamiątkę do domu.  
Będziemy poruszać się w takich tematach jak: 
Chemiczne: - gęstość substancji, naukowe spojrzenie i wyjaśnienie dlaczego olej nie miesza się z 
wodą, co to jest emulsja i ile waży woda.  Na zajęciach tworzymy tęczę w probówce oraz 
pamiątkowy eksperyment do domu związany z wyjaśnianym zjawiskiem.  
Wulkany: jak powstają i dlaczego wybuchają. Podczas zajęć wykorzystujemy makietę wulkanu. 
Zajęcia chemiczno- geologiczne. 
Metal i niemetal- proste zajęcia na skomplikowany temat- aktywności oraz reaktywności metali. 
Podczas zajęć wykonujemy eksperyment ze znikającą/ rdzewiejącą folią aluminiową.  
Ph substancji- czym jest skala ph i  do czego służy, dzieciaki samodzielnie badają ph 
poszczególnych substancji oraz pracują na kartach pracy związanych z tematem. 
tlen i utlenianie- zajęcia o kolorach w świecie nauki, a tak naprawdę za pomocą eksperymentów 
zmieniających kolor wyjaśniamy proces utleniania w reakcjach. 
O2 i CO2- warsztaty wyjątkowo widowiskowe przy użyciu suchego lodu.  
Biologiczne: mózgowe love- zajęcia o fenomenie naszego mózgu, tym ile waży i jak pracuje. 
Dzieciaki wykonują pamiątkowy model mózgu. 
- DNA i genetyki z izolowaniem własnego DNA oraz tworzeniem modelu DNA. 
-serce i krew- warsztaty związane z pracą serca oraz krwi z eksperymentami ze sztuczna krwią. 
- jak oddycham i dlaczego- czyli wyjaśnienie jak działa  układ oddechowy, płuca.  
Warsztaty Fizyczne:  
-Magnetyzm- jak działają magnesy, czym jest siła magnetyczna plus tworzenie przez dzieci 
własnych magnesów. 
- światło i jego zjawiska- jak działa światło, jakie ma kolory oraz  jakim zjawiskom ulega ( 
rozproszenie, załamanie). 
Z tematów artystycznych mamy także warsztaty tworzenie toreb płóciennych/ plecaków 
płóciennych oraz warsztaty z bankami mydlanymi, gdzie dzieciaki tworzą swoje, małe obręcze 
oraz bawią się kijami, które umożliwiają  im stworzenie bajkowych,  wielkich baniek mydlanych i 
warsztaty tworzenia uwielbianych przez dzieci glutów/ slimów.  
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13.07.  Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka”  
ul. Bielika 1, 55-140 Ruda Żmigrodzka, koszt 75 zł 

❖ Wizyta w dwóch gospodarstwach gm. Żmigród, odległych od siebie o 15 km: 30-letnie gosp. 
rybackie (Ruda Żmigrodzka, ul. Bielika 1) i gosp. rolne z wielbłądami i alpakami (Sanie 17)  

❖ Degustacja mleka wielbłądów, ciekawostki o zwierzętach  

❖ Głaskanie i dokarmianie dromaderów, danieli oraz alpak marchewkami przywiezionymi przez 
dzieci  

❖ Pokaz żywych ryb w punkcie ich sprzedaży oraz prezentacja stroju i sprzętu rybackiego  

❖ Obserwacja flory i fauny na ścieżce przyrodniczej nad stawami (lornetki, lupy, atlasy, pomoce 
dydaktyczne);  

❖ Wyżywienie własne lub z Karczmy Rybnej (możliwość zorganizowania ogniska); ❖ Tematyczne 
zabawy ruchowe na dużym, trawiastym terenie 
 
 

III tydzień  18-22.07.2022 
 

LIPCOWE WARSZTATY ARTSTYCZNE Z EWĄ MASZCZYK od pn.-pt. w godz. 10-14 zapisy od 
1.06.2022 pod tel. 608816033 

 
18.07-22.07   godz. 10-12,  Warsztaty wokalne DŹWIĘKODZIEŁO koszt 150zł/5 warsztatów   
5 dni warsztatów po 2 h dziennie  
 
W programie warsztatów: 
-zajęcia z emisji głosu 4 dni x 2h 
-praca grupowa i indywidualna nad wybranymi piosenkami (każdy śpiewa  
solowo wybraną przez siebie piosenkę) 
- grupa wiekowa 6-12 lat 
-profesjonalne nagranie audio-video dla każdego uczestnika warsztatów  
(nagranie w 5 dniu warsztatów- sesja nagraniowa 2 h) 
-nagranie każdej piosenki zostanie opublikowane w serwisie youtube  
(TYLKO po wyrażeniu zgody uczestnika/rodzica) 
-prowadząca: Anna Szul Szkoła Śpiewu Dźwiękodzieło www.dzwiekodzielo.pl 
 

 
 

WARSZTATY ROBOKLOCKI 18,19,21,22.07  GODZ.12.15-13.15, KOSZT 28ZL/H 

Firma Roboklocki prowadzi zajęcia z programowania Lego®. 

Zajęcia prowadzone są na podstawie: 

• Lego ® Duplo Animal Bingo dla dzieci wieku 3 – 4 lat 
• Lego ® Story Starter – dla dzieci w wieku 4 – 6 lat 
• Lego ® We Do – dla dzieci w wieku 5-7 lat 
• Lego® Mindstorms dla  dzieci w przedziale wiekowym 8 – 13 lat 

http://www.dzwiekodzielo.pl/
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Podczas zajęć dzieci uczą się: 

• uczą się koncentrować na słowach mówionych (przedstawiona historyjka) i odwzorowy-
wać je w tworzonej konstrukcji 

• rozwijają wyobraźnię przestrzenną poprzez planowanie i aranżowanie przestrzeni (bu-
dowle, postaci 

• ćwiczą koncentrację na wykonywanym zadaniu aż do jego ukończenia, by następnie za-
prezentować efekt 

• pobudzają myślenie przestrzenne i konstruktorskie 
• rozwijają umiejętności matematyczne 
• zaszczepiają pasję do fizyki 
• wydłużają czas koncentracji uwagi 
• kształtują wytrwałość i cierpliwość w dążeniu do celu 
• uczą współpracy zespołowej 
• są doskonałe dla dzieci z problemami w lateralizacji, dysleksją, dyskalkulią, a także niechę-

cią do przedmiotów ścisłych 

Zajęcia prowadzone są na podstawie: 

• Lego ® We Do – dla dzieci w wieku 5-7 lat 
• Lego® Mindstorms dla  dzieci w przedziale wiekowym 8 – 13 lat 

 

WARSZTATY TANECZNE  18,19,21,22.07   GODZ. 12.30-14.00 INSTRUKTOR MICHAŁ KAMIŃSKI , 
KOSZT  25ZŁ/1.5H 

Taniec oraz zabawy ruchowe przy muzyce rozwijają u dzieci wrażliwość estetyczną oraz 
zwiększają poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialność. Poprzez taniec u dzieci rozwijają się 
ich indywidualne zdolności taneczne oraz muzyczne, a ponadto tego rodzaju spotkania zmuszają 
dziecko do koncentracji, uwagi, a także do podejmowania szybkiej orientacji oraz decyzji. Taniec 
wyrabia również u dzieci pozytywne cechy charakteru. 
 
Reasumując taniec jest jednym ze sposobów przeżywania, przekazywania emocji formą 
fizycznego oraz duchowego odreagowania, a co najważniejsze dla dzieci w wieku przedszkolnym 
do zabawy. 

Michał Kamiński jest absolwentem kierunku Wychowanie Fizyczne na Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Krakowie. Tańcem zajmuje się od 8 lat podczas których szkolił się między innymi u 
choreografów Justina Biebera, Ariany Grande czy Michaela Jacksona. Brał udział w wielu warszta-
tach tanecznych w Polsce z zagranicznymi choreografami oraz pobierał nauki w szkołach tańca w 
Londynie, Paryżu i Los Angeles. Głównymi stylami, którymi się zajmuje są hip-hop, new age oraz 
taniec nowoczesny. Na jego zajęciach możecie oczekiwać ciekawych choreografii oraz wielkiej 
dawki pozytywnej energii! 
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20.07.2022 Wioska Indiańska Pocahontas, KOSZT 66 ZŁ 
Zwyczaje, tradycje i obrzędy indiańskie szczególnie działają na wyobraźnię dziecięcą i niosą pożyteczne 
wartości związane z umiejętnością życia w grupie. Wpływają na kształtowanie odpowiedzialnej postawy 
wobec siebie i innych. Kontakt z otaczającą przyrodą, poruszanie tematów związanych ze światem zwie-
rząt i roślin, propagowanie zachowań proekologicznych dotyczących ochrony przyrody, umiejętności życia 
w harmonii z otacząjącym światem – gwarantują wszechstronne wykorzystanie czasu i miejsca 

 
 
IV tydzień  25-29.07.2022 

 
LIPCOWE WARSZTATY ARTSTYCZNE Z EWĄ MASZCZYK(PLENERY) od pon-pt. w godz. 10-14 
zapisy od 1.06.2022 pod tel. 608816033 
 
27.07.2022 Gospodarstwo agroturystyczne Kruczyna w Pęgowie, koszt 75 zł 
Pobyt w gospodarstwie ma typową sielską atmosferę, urozmaiconą kontaktem ze zwierzętami 
oraz warsztatami z rękodzieła. Należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Na terenie 
obiektu znajduje się miejsce biwakowe. Goście mają możliwość wypożyczenia rowerów. 
Organizowane są ogniska oraz gry i zabawy dla dzieci. Dzieci pokonując leśną ścieżkę edukacyjną, 
mogą w ciekawy i przyjemny sposób poszerzać swoją wiedzę o przyrodzie. 
 
 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE , KOSZT 800ZŁ/TYDZIEŃ 
Lubisz śpiewać, tańczyć? A może jesteś świetnym aktorem?  
Akademia Młodego Artysty zaprasza na wakacyjne warsztaty musicalowe. Pięć dni wspaniałej 
zabawy pod okiem doświadczonych i rozpoznawalnych instruktorów: 
Monika Wiśniowska Basel - tegoroczna finalistka The Voice Of Poland  
Marzena Matyla - uczestniczka Must Be The Music  
a także uczestnik programu You can Dance.  
 
25-29 lipca 
22-26 sierpnia 
W godzinach 8:00-16:00  
Koszt jednego turnusu 800 zł  
Zniżka dla rodzeństw  
W cenę wliczony jest obiad, ubezpieczenie, wycieczka do teatru lub radia  
Szczegóły pod nr tel 697244210 
Lub adresem mailowym ama@basel.com.pl 
www.ama.basel.com.pl 
Facebook.com/amawroclaw 

mailto:ama@basel.com.pl
http://www.ama.basel.com.pl/

