
  Wawerskie Centrum Kultury Filia MARYSIN  

Akcja „Lato w mieście” - lipiec  2020    
  

Data 
Wydarzenie 

(nazwa) 
Opis 

 
01.07. 
środa 

 
 
 

PLASTYKA 
„Malarstwo – pejzaże z różnych stron świata” 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 

 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

 
01.07. 
środa 

 

Zajęcia dla Seniorów 
12.00 – 15.00 - grupa  „Cygańska jesień” 

 

Zajęcia tańca cygańskiego dla Seniorów 

 
01.07. 
środa 

 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 
 
14.00-15 audycja muzyczna 

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy. 
 
Audycja muzyczna obejmująca np. historię muzyki, jej form, 
stylów, wykonywania. 

    

 
02.07. 

czwartek 
 
 
 

PLASTYKA 
„Grafika - kraskówki” 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek  
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 

 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

02.07. 
czwartek 

 

MUZYKA  - keyboard 
10.30-11.30 – dzieci 6 - 9 lat 
12.30-13.30 – młodzież od 10 lat 
 
Dla chętnych - lekcje gry na pianinie i keyboardzie 
z opłatą w pełnej wysokości – 30 zł za ½ godz. 
 

Przedstawienie możliwości technicznych instrumentu i 
sposobów gry połączone z wykonaniem kilku utworów. Dla 
chętnych – krótka lekcja, próba nauczenia się najprostszego 
utworu. 
 

02.07. 
czwartek 

 

ONLINE  
14.00 -15.00 koncert wokalny online 

Koncert wokalny przygotowany i wykonany przez studentkę 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

02.07. 
czwartek 

 

Zajęcia z architektury 
13.30 – 14.30 dzieci i młodzież 

 

Warsztaty o podstawach  architektury 

   

 
03.07. 
piątek 

 
 

PLASTYKA 
„Forma przestrzenna – drzewo palmowe” 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek - „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 

 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej. 

03.07. 
piątek 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 

 
14.00-15.00 audycja muzyczna - online 

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy. 
 
Audycja muzyczna obejmująca np. historię muzyki, jej form, 
stylów, wykonywania. 

03.07. 
piątek 

Zajęcia dla Seniorów 
12.00 – 15.00 - grupa  „Cygańska jesień” 
 

Zajęcia tańca cygańskiego dla Seniorów 

   

06.07. 
poniedz. 

 

MUZYKA - „Pianino bez tajemnic” 
10.30 - 11.30 – dzieci 6 - 9 lat 
12.30 - 13.30 – młodzież od 10 lat 

Uczestnicy poznają budowę i sposób działania pianina. W 
drugiej części zajęć uczestnicy wysłuchają koncertu w 
wykonaniu instruktora. 



 

06.07. 
poniedz. 

 

PLASTYKA 
„Papieroplastyka – zwierzęta sawanny” 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek - „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

06.07. 
poniedz. 

 

ONLINE   
 
14.00-15.00 audycja muzyczna 

 

Audycja muzyczna obejmująca np. historię muzyki, jej form, 
stylów, wykonywania. 

   

07.07. 
wtorek 

 

CERAMIKA 
„Filiżanka ze spodkiem” 
11.00 - 12.00 – dzieci 7-9 
13.00 - 13.30 – młodzież od 10 lat 

 

Uczestnicy nauczą się jak z gliny wykonać filiżankę i 
spodeczek  metodą formowania i zlepiania wałeczków lub 
formowania glinianego placka na kształtce.   

07.07. 
wtorek 

 

MUZYKA i ŚPIEW - nauka piosenki „Lato czeka” 
11.00 - 12.00 – dzieci 7-9  
13.00 - 14.00 – młodzież od 10 lat 
Dla chętnych - lekcje gry na gitarze z opłatą w 
pełnej wysokości – 20 zł za 1 zajęcia 
 

Uczestnicy przy akompaniamencie gitary będą  śpiewali 
znaną  z polskiego filmu „Szatan z 7 klasy” piosenkę „Lato 
czeka” 

07.07. 
wtorek 

 

ONLINE   
 
14.30-15.30 audycja muzyczna 

Audycja muzyczna obejmująca np. historię muzyki, jej form, 
stylów, wykonywania. 

   

 
08.07. 
środa 

 
 
 

PLASTYKA 
„Eko obrazy” 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek  
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 

 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

 
08.07. 
środa 

 

Zajęcia dla Seniorów 
12.00 – 15.00 - grupa  „Cygańska jesień” 

 

Zajęcia tańca cygańskiego dla Seniorów 

 
08.07. 
środa 

 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 
 
14.00-15.00 audycja muzyczna 

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy. 
 
Audycja muzyczna obejmująca np. historię muzyki, jej form, 
stylów, wykonywania. 

   

09.07. 
czwartek 

 

MUZYKA - „Gram na keyboardzie „ 
10.30-11.30 – dzieci 6 - 9 lat 
12.30-13.30 – młodzież od 10 lat 
Dla chętnych - lekcje gry na pianinie i keyboardzie 
z opłatą w pełnej wysokości – 30 zł za ½ godz. 
 

Wykonanie co najmniej jednego utworu z udziałem podkładu 
muzycznego wgranego w keyboard. Uczestnicy po 
wcześniejszym ćwiczeniu w miarę swoich możliwości 
realizują partie instrumentalne (flet, gitara) lub perkusyjne – 
na zasadzie „kto co może” 
 

09.07. 
czwartek 

 

ONLINE  
14.00 -15.00 koncert wokalny 

Koncert wokalny przygotowany i wykonany przez studentkę 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

09.07. 
czwartek 

 

PLASTYKA 
„Makieta – kontynent australijski” 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura”  
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 

 

Na obrysie kształtu kontynentu Australijskiego uczestnicy po 
uprzedniej pogadance wypełnią go kolorami, rysunkami 
figurkami zwierząt, wykonają z papieru góry itp.  

   



10.07. 
piątek 

 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 

 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

10.07. 
piątek 

 

MUZYKA i ŚPIEW - nauka piosenki „Płonie 
ognisko i szumią knieje” 
11.00 - 12.00 – dzieci 7-9  
13.00 - 14.00 – młodzież od 10 lat 
Dla chętnych - lekcje gry na gitarze z opłatą w 
pełnej wysokości – 20 zł za 1 zajęcia 
 

Uczestnicy przy akompaniamencie gitary będą śpiewali 
znaną piosenkę harcerską pt. „płonie ognisko i szumią 
knieje”. 

10.07. 
ONLINE  
14.00 -15.00 audycja muzyczna 

Audycja muzyczna obejmująca np. historię muzyki, jej form, 
stylów, wykonywania. 

10.07. 
piątek 

 

Zajęcia dla Seniorów 
12.00 – 15.00 - grupa  „Cygańska jesień” 

 

Zajęcia tańca cygańskiego dla Seniorów 

   

13.07. 
poniedz.  

Gry  kreatywne i rozwojowe 
„Szachy” 
10.30 – 13.30 od 7 lat dzieci i  młodzież 

 

Uczestnicy poznają podstawy gry w szachy 

13.07. 
poniedz. 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 

 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

13.07. 
poniedz. 

ONLINE  
14.00 -15.00 audycja muzyczna  

Audycja muzyczna obejmująca np. historię muzyki, jej form, 
stylów, wykonywania. 

   

14.07. 
wtorek 

MUZYKA i ŚPIEW - nauka piosenki „Krajka” 
11.00 - 12.00 – dzieci 7-9  
13.00 - 14.00 – młodzież od 10 lat 
Dla chętnych - lekcje gry na gitarze z opłatą w 
pełnej wysokości – 20 zł za 1 zajęcia 
 

 

Przy akompaniamencie gitary uczestnicy nauczą się piosenki 
„Krajka” 

14.07. 
wtorek 

ONLINE  
 
14.30-15.30 audycja muzyczna 

Audycja muzyczna obejmująca np. historię muzyki, jej form, 
stylów, wykonywania. 

14.07. 
wtorek 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 

 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

   

15.07. 
środa 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

15.07. 
środa 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 
14.00-15.00 – audycja muzyczna 

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy. 
 
Audycja muzyczna obejmująca np. historię muzyki, jej form, 
stylów, wykonywania. 

15.07. 
środa 

Zajęcia dla Seniorów 
12.00 – 15.00 - grupa  „Cygańska jesień” 
 

Zajęcia tańca cygańskiego dla Seniorów 



   

16.07.  
czwartek 

MUZYKA - „Muzyczna pogadanka” 
10.30-11.30 – dzieci 6 - 9 lat 
12.30-13.30 – młodzież od 10 lat 
Dla chętnych - lekcje gry na pianinie i keyboardzie 
z opłatą w pełnej wysokości – 30 zł za ½ godz. 
 

Wiadomości o instrumentach muzycznych, ich historyczne 
pochodzenie, sposób gry. Prezentacja niektórych 
instrumentów i ich klasyfikacja na poszczególne grupy i 
podgrupy(instrumenty strunowe, dęte, perkusyjne oraz inne) 
 

16.07.  
czwartek 

ONLINE   
14.00 – 15.00 koncert wokalny 

Koncert wokalny przygotowany i wykonany przez studentkę 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

16.07.  
czwartek 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

   

17.07. 
piątek 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

17.07. 
piątek 

Zajęcia dla Seniorów 
12.00 – 15.00 - grupa  „Cygańska jesień” 
 

Zajęcia tańca cygańskiego dla Seniorów 

17.07. 
piątek 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 
 
14.00-15.00 prezentacja nt. muzyki - online 

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy. 

 
Krótko o muzyce i edukacji muzycznej. 

   

20.07. 
poniedz.  

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

20.07. 
poniedz. 

Gry  kreatywne i rozwojowe 
„Szachy” 
10.30 – 13.30 od 7 lat dzieci i  młodzież 
 

Uczestnicy poznają podstawy gry w szachy 

20.07. 
poniedz. 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 
 
14.00-15.00 prezentacja nt. muzyki - online 

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy. 
 
Krótko o muzyce i edukacji muzycznej. 

   

21.07. 
wtorek 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej. 

21.07. 
wtorek 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy. 

   

22.07. 
środa 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 



12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

22.07. 
środa 

Zajęcia z architektury 
13.30 – 14.30 dzieci i młodzież 
 

Warsztaty o podstawach architektury 

22.07. 
środa 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 
 
14.00 -15.00 prezentacja nt. muzyki – online  

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy. 
 
Krótko o muzyce i edukacji muzycznej. 

   

23.07. 
czwartek 

Zajęcia z architektury 
13.30 – 14.30 dzieci i młodzież 
 

Warsztaty o podstawach architektury 

23.07. 
czwartek 

MUZYKA - „Tworzymy orkiestrę”  
10.30-11.30 – dzieci 6 - 9 lat 
12.30-13.30 – młodzież od 10 lat 
Dla chętnych - lekcje gry na pianinie i keyboardzie 
z opłatą w pełnej wysokości – 30 zł za ½ godz. 
 

Uczestnicy wykonują prosty akompaniament do podkładu 
melodycznego 

23.07. 
czwartek 

ONLINE 
14.00 – 15.00 koncert wokalny 

Koncert wokalny przygotowany i wykonany przez studentkę 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

23.07. 
czwartek 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

   

24.07. 
piątek 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

24.07. 
piątek 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 
 
14.00-15.00 prezentacja nt. muzyki - online 

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy. 

 
Krótko o muzyce i edukacji muzycznej. 

   

27.07. 
poniedz. 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

27.07. 
poniedz. 

Gry  kreatywne i rozwojowe 
„Szachy” 
10.30 – 13.30 od 7 lat dzieci i  młodzież 
 

Uczestnicy poznają podstawy gry w szachy 

27.07. 
poniedz. 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 
 
14.00-15.00 prezentacja nt. muzyki - online 

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy. 
 

 
Krótko o muzyce i edukacji muzycznej. 

   

28.07. 
wtorek 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 



12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

28.07. 
wtorek 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy. 

   

29.07. 
środa 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

29.07. 
środa 

Zajęcia z architektury 
13.30 – 14.30 dzieci i młodzież 
 

Warsztaty o podstawach architektury 

29.07. 
środa 

ONLINE  - zajęcia wokalne – nauka śpiewu 
11.00 – 12.00 dzieci 6-9 lat 
12.30 – 13.30 młodzież od 10 lat i dorośli 
 

Nauka emisji głosu obejmująca oddychanie, artykulację, 
przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany 
dynamiki, barwy 

   

30.07. 
czwartek 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

   

31.07. 
piątek 

PLASTYKA 
10.30 - 11.15 – dzieci 4-6  
12.30 - 13.30 – dzieci 7-9 
Rysunek – „Martwa natura” 
14.30 - 15.30 – młodzież od 10 lat 
 

Wykonanie prac zgodnych z  podanym tematem według 
stopnia trudności dla każdej grupy wiekowej 

31.07. 
piątek 

Zajęcia z architektury 
13.30 – 14.30 dzieci i młodzież 
 

Warsztaty o podstawach architektury 

  


