
 

 

 

Zajęcia twórcze – sezon 2017 
 

 
Styczeń 07 14 21 28 

Robimy kalendarz 
na cały 2017 

Złudzenia 
optyczne 

Kartki dla babci i 
dziadka quilling 

Mnemotechniki 
Starożytny Egipt 

Luty 04 11 18 25 
Mnemotechniki 
cz2 
Głębiny Oceanu 

Drewniane serca 
wykonane 
metoda 
decoupage 

Logiczne gry i 
zabawy czyli 
rozwijamy nasz 
mózg. Między 
nami dinozaurami 

Gliniane 
magnesy 

Marzec 04 11 18 25 
Detektywi Mnemotechniki 

cz3 
Wyprawa w 
kosmos 

Piszemy swoje 
książki i robimy 
zakładki metoda 
decoupage 

Ex libris 

Kwiecień 01 08 22 29 
Wielkanocne 
kartki z 
życzeniami 

Styropianowe 
jajka decoupage 

Logiczne gry i 
zabawy. Wyprawa 
przez dżunglę 

Scrapbooking na 
płótnie 

Maj 06 13 20 27 
Wielcy 
projektanci 

Gry rpg 
 

Podkładka pod 
kubek na Dzień 
mamy 

Origami 

Czerwiec 03 10 17 24 
Logiczne gry i 
zabawy. Wulkany 

Malujemy 
płócienne 
torebki 

Tworzymy 
biżuterię 

Kartka dla taty 
quilling 

 
  



 

 

Szczegółowy opis zajęć 
 
Styczeń  
 
07/01 Czym jest kalendarz, dlaczego go używany, miesiąc przestępny, kalendarze innych 
kultur, chiński nowy rok. Robimy kalendarz. 
 
14/01 Zabawy i wiedza na temat złudzeń, czym jest fatamorgana, robimy sami złudzenie 
optyczne, dowiemy się jak magicy wykorzystują złudzenia aby stworzyć niesamowite show.  
 
21/01 Robimy kartki na Dzień Babci i Dziadka metodą quilling.  
 
28/01 Mnemotechniki. Poznajemy różne metody zapamiętywania.  A to wszystko w klimacie 
starożytnego Egiptu:  poznamy  hieroglify oraz odczytamy zagadkę Sfinksa. 

 
Luty 
 
04/02 Mnemotechnki cz2. Rozwijamy naszą pamięć dzięki nowym sposobom 
zapamiętywania. Tym razem przeniesiemy się na dno oceanu, gdzie czekają na nas morskie 
stworzenia i nieodkryte dotąd tajemnice głębin.  
 
11/02  Z okazji dnia świętego Walentego poznajemy jego historię oraz jak to święto 
obchodzone jest w innych krajach. Robimy drewniane serca metodą decoupage. 
 
18/02 Logiczne gry i zabawy, czyli jak pobudzić nasz mózg do pracy. Odkrywamy nasze 
talenty. Przeniesiemy się 200 mln lat temu i poznamy największe drapieżniki jakie żyły na 
naszej planecie - DINOZAURY. 
 
25/02 Praca z gliną, do czego służyła kiedyś, kim byli ludzie pierwotni, malujemy węglem, 
projektujemy i wykonujemy rzeczy z gliny.  

 
Marzec 
 
04/03 Zabawy rodem z filmu detektywistycznego. Poznajemy tajniki pracy detektywa, 
zdejmujemy odciski palców itp. 
 
11/03 Mnemotechniki cz3 poznajemy nowe techniki zapamiętywania, utrwalamy poprzednią 
wiedzę, bawimy się w zagadki logiczne i psychologiczne, Odbędziemy podróż do najdalszych 
zakątków kosmosu i odkryjemy jego najgłębsze sekrety. Zajrzymy na Saturna i do czarnej 
dziury, zjemy lunch na Księżycu. 
 



 

 

18/03 Piszemy (malujemy) swoją własną książkę, zabawa story cubes, robimy zakładkę 
metodą decoupage.  
 
25/03 Tworzymy Ex libris, czym jest, przykładowe ex libris, dokańczamy naszą książkę. 
Zabawa story cubes 

 
Kwiecień 
 
01/04 Rozmawiamy o Wielkanocy i rodzinie. Robimy kartki wielkanocne dla najbliższych 
metodą quillingu.  
 
08/04 Skąd wzięła się tradycja malowania jajek na Wielkanoc? Ozdabiamy styropianowe 
jajko metoda decoupage.  
 
22/04 Zabawy logiczne, twórcze rozwijające nasz mózg i drzemiące talenty. Tym razem 
zwiedzimy tajemniczą dżunglę, jej dziewiczą faunę i florę.  
 
29/04 Scrapbooking na płótnie. Łączymy różne techniki i tworzymy kolaż, tematyka dowolna. 

 
Maj 
 
06/05 Rozwijamy się twórczo, bawimy się w projektantów, dziewczynki projektują modę, a 
chłopcy samochody. Oglądamy zdjęcia dawnych samochodów i śmieszne projekty ubrań, 
możemy zaprojektować samochód szpiega i strój dla kosmity. 
 
13/05 Gry planszowe! Tworzymy własną grę RPG. Projektujemy kartę bohatera i rozgrywamy 
grę (trener czyta grę, a dzieci odgrywają rolę-elementy psychodramy, o decyzjach, 
zwycięstwie i porażce decyduje rzut kością. Możemy wykorzystać tu wiedzę z poprzednich 
zajęć np. mnemotechniki lub zdać się na wiedzę codzienną dzieci).  
 
20/05 Robimy dla mamy podstawkę pod kubek metoda decoupage z życzeniami na 
odwrocie.  
 
27/05 Przenosimy się do starożytnych CHIN. Poznajemy kulturę Chin i Japoni, 
rozszyfrowujemy ich pismo, czytamy bajkę chińską i zgadujemy co mogą znaczyć ich 
powiedzenia. Uczymy się sztuki składania papieru zwanej origami. 

 
Czerwiec 
 
03/06 Logiczne gry i zabawy, tym razem przeniesiemy się pod ziemię, poznamy zwierzęta 
żyjące w ciemnościach i dowiemy się jak powstają wulkany. 
 



 

 

10/06 Tworzymy swoje torebki na książki – projektujemy i malujemy torebki, ponadto 
zabawy twórcze. 
 
17/06 Rozmawiamy o wakacjach,” moje wymarzone wakacje”. Biżuteria różnych epok, 
oglądamy zdjęcia biżuterii z Chin, Egiptu i współczesnej. Projektujemy swoje biżuteryjne 
marzenia. Tworzymy wakacyjną biżuterię, dla siebie lub mamy. 
 
24/06 Z okazji dnia ojca, robimy dla naszych tatusiów kartki z życzeniami metodą quillingu. 
Rozdajemy dyplomy na zakończenie warsztatów. 

 


