Instytucje, w których organizowane są
zajęcia dla dzieci w wieku
przedszkolnym na terenie miasta
Olsztyn
Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w
Olsztynie

Adres: Emilii Plater 3, 11-041 Olsztyn
Telefon: 89 527 32 69
http://www.palac.olsztyn.pl/
Pałac Młodzieży – to największa w mieście placówka zajęć pozaszkolnych, której celem jest
kształtowanie i rozwijanie uzdolnień uczestników, pogłębianie wiedzy i pomoc w
zdobywaniu przez nich umiejętności, organizowanie wolnego czasu (edukacja i animacja
kulturalna) oraz oddziaływanie wychowawcze.
Zapisy w sekretariacie, codziennie w godz. 8.00- 19.00, w soboty w godz. 9.00 – 12.30.
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PRACOWNIE, NAUCZYCIELE:
PLASTYKA I FOTOGRAFIA
Pracownia plastyczna dla dzieci ( 5 – 10 lat ) Anita Raczyńska
ŚPIEW
Zajęcia umuzykalniające i dziecięce zespoły wokalno – ruchowe ( 4 -7 lat ) Grażyna
Kotarska, Piotr Zielonka (akompaniament) patrz też TANIEC, TEATR
INSTRUMENTY
Nauka gry na pianinie i instrumentach klawiszowych ( bez ograniczeń ) – Waldemar Ciukszo,
Józef Wojtkowiak
Nauka gry na pianinie (Pałac Młodzieży i biblioteka szkolno – pedagogiczna Dajtki, bez
ograniczeń) – Grażyna Kotarska
TANIEC, TEATR
Zajęcia umuzykalniające i dziecięce zespoły wokalno – ruchowe ( 4 -7 lat ) – Grażyna
Kotarska, Piotr Zielonka (akompaniament), patrz też ŚPIEW
Zespół tańca sportowego ( 5 -18 lat) – Mariola Sudzińska
SPORT, TURYSTYKA, TECHNIKA
Zespoły turystyczno – krajoznawcze “Mali podróżnicy” (5 – 10 lat) – Aneta Jastrzębska
Brydż sportowy (bez ograniczeń) – Arkadiusz Cwirko
NAUKA
Twórcze zabawy dla najmłodszych (od 3 lat) – Magdalena Marek, Aneta Jastrzębska
INNE
Pracownia logopedii (bez ograniczeń) – Magdalena Panasik
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ORGANIZUJEMY:
 Imprezy turystyczno – sportowe (wycieczki, rajdy, biegi na orientację, regaty
żeglarskie, turnieje szachowe, zawody strzeleckie).
 Wycieczki do muzeów, galerii wystawienniczych, teatrów dramatycznych i
muzycznych
 Konkursy i koncerty wokalno – muzyczne ( konkurs gitary klasycznej, piosenki
europejskiej, przegląd instrumentów klawiszowych)
 Spotkania teatralne
 Plenery plastyczne i fotograficzne

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn
tel.: (89) 522 13 72 (centrala)
http://www.mok.olsztyn.pl/
W ofercie:
 spektakle i przedstawienia dla dzieci
 warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
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Pracownia Artystyczna Ceramic

ul.T.Szewczenki5/175
10-274 Olsztyn
tel.:793002265
kontakt@ceramic.olsztyn.pl

WARSZTATY CERAMICZNE DLA DZIECI
Zajęcia artystyczne to niekończąca się zabawa. Dzieci posiadają niezwykłe umiejętności twórcze,
a świat przedstawiony w ich pracach, to magiczne wielowymiarowe miejsce pełne kolorów,
zapachów, smaków i kształtów. Sposób w jaki dzieci postrzegają rzeczywistość, w której „O” jest
kwaśne, a trawa ma intensywny odcień purpury, jest dla mnie szalenie inspirujące i daje siłę do
własnej pracy artystycznej. Po kilku latach pracy z dziećmi stworzyłam „Moją Pracownię”, w
której organizuję zajęcia twórcze dla dużych i małych.
Dlaczego ceramika? Bo to doskonała stymulacja dla naszego układu nerwowego. Ćwiczenia
manipulacyjne z użyciem gliny rozwijają wyobraźnię, zdolności manualne i widzenie
przestrzenne, które jest odpowiedzialne za rozumienie pojęć matematycznych. W tym wieku
maluchy są wyjątkowo podatne na nowe bodźce, szybko się uczą i zdobywanie nowych
umiejętności przychodzi im bardzo łatwo.
Abonament miesięczny 60 zł/osobę
(4 zajęcia w miesiącu x 15 zł)
Jednorazowe zajęcia – 20 zł/osobę

ANIMACJE DLA DZIECI
Przeprowadzimy zajęcia z lepienia w glinie lub formowania na kole garncarskim. Gwarantujemy
udaną zabawę. Z nami nikt się nie nudzi.
Uatrakcyjnimy każdą imprezę. Pojawimy się na waszych uroczystościach, dniach otwartych,
półkoloniach letnich i zimowych, imprezie firmowej. Zorganizujemy zajęcia podczas festynu
osiedlowego oraz przeprowadzimy animacje dla dzieci z okazji komunii lub chrztu.
Cena ustalana jest indywidualnie.
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Uniwersytet Dzieci

Kontakt
Katarzyna Koleszka +48 530 261 010
olsztyn@ud.edu.pl
http://www.uniwersytetdzieci.pl/

Dla dzieci w wieku 6 i 7 lat
Zajęcia w ciągu roku 2 wykłady, 12 warsztatów
Zajęcia płatne
W ciągu jednego roku akademickiego dzieci uczestniczą w 12 warsztatach i 2
interaktywnych wykładach. Termin wykładów jest jeden, do wyboru są tylko godziny.
Warsztaty realizowane są w kilku terminach i w różnych godzinach do wyboru.
Warsztaty podzielone są na 4 bloki następujące po sobie. W ramach każdego bloku odbywają
się 3 warsztaty - każdy o innej tematyce. Jedne z warsztatów realizowanych w ciągu całego
roku akademickiego mają charakter kompetencyjny i poświęcone są technikom uczenia
się.
Program zajęć na kierunku Odkrywanie realizowany jest w dwóch grupach wiekowych - dla
sześciolatków oraz dla siedmiolatków. Obie grupy wiekowe poznają takie same dziedziny
nauki.
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Planetarium
Olsztyńska Akademia Dzieci

Polska Akademia Dzieci (PAD) to pierwszy na skalę międzynarodową bezpłatny uniwersytet
prowadzony przez dzieci dla dzieci. Młodzi „naukowcy” w wieku od 6 do 12 lat
przeprowadzają wykłady i przedstawiają własne badania naukowe dla słuchaczy w tym
samym wieku.
Kontakt: http://planetarium.olsztyn.pl/pl/edukacja/akademia‐dzieci.html

Akademia Nauki



Olsztyn, ul. Ratuszowa 3/1
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Biblioteki
Abecadło – biblioteka dla dzieci

„ARTYSTYCZNA KRAINA”, a w niej działania plastyczne i teatralne, rozwijające
wyobraźnię i zdolności artystyczne dzieci, pokazujące różne techniki plastyczne. Zapraszamy
dzieci w wieku od 4 do 6 lat w każdy poniedziałek o godz. 17:00.
Biblioteka oferuje m. in.:
-Warsztaty
-Konkursy
-Zabawy
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Domifika- studio zabawy i kreatywnego
rozwoju

Domifika
ul. M.Skłodowskiej- Curie 2/11
10- 041 Olsztyn
tel.: + 48 508 017 668
domi@domifika.pl
Wesołe pędzelki
Twórcze zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców. Łączą zabawy ruchowe, masażyki,
dziecięce eksperymenty oraz działania plastyczne. Słuchamy bajek, pięknej muzyki,
poruszamy się i tworzymy nasze własne dzieła artystyczne.
Dzieci w wieku 2,5 – 4 lata Środa: 18.00- 19.00
Czas trwania: 60 min. Koszt: 25 zł/zajęcia.
Bajki z kapelusza
Kreatywne zajęcia teatralne dla dzieci. Każde spotkanie to niezwykła wyprawa do świata
dziecięcej wyobraźni razem z magicznym kapeluszem Dominiki. Kryje on przeróżne
niespodzianki – na każdych zajęciach inna przygoda, inna bajka, nowe doświadczenia i
wrażenia. Będziemy korzystać z różnych metod pracy: ćwiczenia pantomimiczne,
improwizacje ruchowe, rzeźby, ćwiczenia artykulacyjne, praca z pacynką, wprawki taneczne
– wszystko po to by wspomóc dzieci w odkrywaniu własnych twórczych możliwości.
Dzieci w wieku 3,5 - 6 lat Czwartek: 17.00- 17.55
Czas trwania: 50 min -1 h. Koszt: 20 zł/zajęcia
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