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DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

 
 
 

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego,  
dostępnego na stronie:  www.csw.art.pl/index.php?action=edukacja 

 
Zajęcia można również zamawiać telefonicznie: 510 160 638;  

22 628 12 71 w. 108 lub mailowo: edukacja@csw.art.pl.  

 
 

W naszej ofercie znajdują się: 

 warsztaty na wystawach  
(spacer po wystawie + działanie plastyczne) 

 
zajęcia edukacyjne w sali warsztatowej  

(lekcja muzealna + działanie plastyczne) 
 

lekcje w galerii  
(zajęcia bez działań plastycznych) 

 

Zajęcia przeznaczone są dla grup ok. 25 osób 

 

Koszt warsztatów na wystawie i zajęć edukacyjnych to 140 zł (za grupę). 

Koszt lekcji w galerii to 100 zł ( bilety wstępu wliczone w koszt zajęć).  

 

Oprócz oferty stałej, proponujemy też warsztaty do wystaw czasowych. 

Informacje o wydarzeniach specjalnych można znaleźć na stronie 

csw.art.pl w zakładce EDUKACJA. 

 

Osoby prowadzące zajęcia oczekują na grupy w holu wejściowym. 

W przypadku rezygnacji grupy z zajęć prosimy  
o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

http://www.csw.art.pl/index.php?action=edukacja
mailto:edukacja@csw.art.pl


P R Z E D S Z K O L A  
 
 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia. 
Czas trwania niektórych zajęć zależny jest od wieku i sposobu pracy grupy. 

 
 

 
 

WARSZTATY NA WYSTAWACH 
 
 

PIERWSZA WIZYTA (wiek: 3-5 lat, zajęcia dedykowane maluchom) 
Dla najmłodszych grup proponujemy animowany spacer po wystawie 
z mini warsztatem plastycznym. Po wystawie oprowadza pacynka, która 
rozmawia z dziećmi o pracach na wystawie.  
Czas trwania: ok. 45 minut 

 
 

PODRÓŻ PRZEZ KRAINĘ SZTUKI (wiek: 5-6 lat, zajęcia tylko dla 
zerówki) 
Podczas zajęć dzieci udają się w niezwykłą podróż przez krainę sztuki. 
Wymyślonym środkiem transportu uczestnicy podróżują przez 
zamkowe wystawy, poznając podstawowe dziedziny artystyczne, takie 
jak: rzeźba, malarstwo, fotografia, instalacja czy wideo.   
Czas trwania: ok. 60-90 minut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
 
 

DŹWIĘKOSZ (wiek: 4-6 lat) 
Czy obraz można usłyszeć? Czy dźwięk można zobaczyć? Podczas 
warsztatów dzieci stworzą dźwiękowe wizerunki przedmiotów 
i plastyczne przedstawienia kompozycji muzycznych, a także dowiedzą 
się w jaki sposób różne dziedziny sztuki oddziałują na siebie. 
Czas trwania: ok. 60 minut 

 
ZACZAROWANY ZAMEK SZTUKI (wiek: 4-6 lat) 
Czy sztuka ma wiele wspólnego z czarami?  Zdecydowanie tak! Podczas 
zajęć dzieci stworzą artystyczne różdżki i wyczarują magiczne obrazy –
nie tylko na papierze. 
Czas trwania: ok. 60-80 minut 

 

         KOLOROWE FANTAZJE (wiek: 4-6 lat) 

 Podczas lekcji dzieci poznają świat barw. Sprawdzimy z czym nam się  
 kojarzą konkretne kolory i jaka jest ich symbolika. Obejrzymy 
 kolorowe szaleństwa malarzy, dla których trawa może być niebieska, a  
 drzewo fioletowe. Na warsztacie odwrócimy paletę barw do góry 
 nogami. 

        Czas trwania: ok. 60 minut 
 
PAPIEROWE SZURUBURU (wiek: 5-6 lat, zajęcia tylko dla zerówki) 
Warsztat wprowadza dzieci w dziedzinę rzeźby. Uczestnicy tworzą 
z papieru niezwykłe stwory zamieszkujące odległą planetę, która 
potrzebuje pomocy dzieci. Jeśli w aktualnym programie CSW znajduje 
się odpowiednia wystawa, część zajęć prowadzona jest w salach galerii. 
Czas trwania: ok. 60-80 minut 
 

 
 
 

 

 



SZKOŁY PODSTAWOWE  

 
 

 
WARSZTATY NA WYSTAWACH 

 
 

PODRÓŻ PRZEZ KRAINĘ SZTUKI (klasy 1-3) 
Podczas zajęć dzieci udają się w niezwykłą podróż przez krainę sztuki. 
Wymyślonym środkiem transportu uczestnicy podróżują przez 
zamkowe wystawy, poznając podstawowe formy artystyczne, takie jak: 
rzeźba, obraz, fotografia, instalacja, wideo.   
Czas trwania: ok. 60-90 minut 

 
SZTUKA I JEJ INSPIRACJE (klasy 4-6) 
Warsztaty plastyczne prowadzone w formie zabawy, podczas których 
dzieci poznają pojęcie inspiracji. Warsztaty kierują uwagę dzieci na to, 
co może być źródłem inspiracji dla artysty i pozwalają im lepiej 
zrozumieć dzieło sztuki. 
Czas trwania: ok. 60-90 minut 

 

 

 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

 
 

PAPIEROWE SZURUBURU (tylko dla klas 1) 
Warsztat wprowadza dzieci w technikę rzeźby. Uczestnicy tworzą 
z papieru niezwykłe stwory zamieszkujące odległą planetę, która 
potrzebuje pomocy dzieci. Jeśli w aktualnym programie CSW znajduje 
się odpowiednia wystawa, część zajęć prowadzona jest w salach galerii. 
Czas trwania: ok. 90 minut 

 
 
 
 

 
        AUTOPORTRET NA WESOŁO (klasy 1-3) 

Podczas warsztatu dzieci poznają portret i autoportret. Zajęcia 
połączone są z zabawą plastyczną tworzenia wspólnych portretów oraz 
zwariowanych autoportretów techniką kolażu. 
Czas trwania: ok. 90 minut 
 

       SZTUKA W RUCHU (klasy 1-4)  
Jak pokazać ruch w czymś nieruchomych? Czy rzeźba musi być 
statyczna? Czy miasto może chodzić? Uczestnicy warsztatów dowiedzą 
się jak mierzono się w historii sztuki z problemem ruchu w różnych 
dziedzinach sztuki. Następnie wykonamy nietypowe rzeźby, tzw. 
mobile, które będą delikatnie reagować na powiew wiatru. 

Czas trwania: ok. 90 minut 

 
PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA (klasy 1-4) 
Jak wygląda świat po drugiej stronie lustra? Warsztat jest zabawą 
plastyczną, dzięki której uczestnicy mogą zobaczyć co dzieje się z 
przedmiotami z życia codziennego, które trafiają do świata sztuki. Dzieci 
wcielą się w dizajnerów i zaprojektują wyjątkowe rzeczy. 
Czas trwania: ok. 90 minut 
 
PLANETA ZIEMIA (klasy 3-6) 
Podczas warsztatu dzieci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami 
dotyczącymi sztuki ziemi, związanej z tematyką ekologii. Poznają rolę 
naturalnych materiałów w tworzeniu i odbiorze dzieł sztuki oraz 
wykonają własne kompozycje. 
Czas trwania: ok. 90 minut 
 
TEATRALNE CZARY MARY (klasy 3-6) 
Podczas warsztatu uczestnicy tworzą oryginalne przedstawienia 
posługując się technikami teatru cieni i teatru lalkowego. 
Wykorzystywane podczas przedstawień światło ultrafioletowe kreuje 
niezwykłą atmosferę. 
Czas trwania: ok. 90 minut 



 
MALI KREATORZY MODY (klasy 3-6) 
Co to jest kreza, krynolina lub turniura? Podczas lekcji porozmawiamy o 
tym jakie znaczenie ma strój w życiu człowieka, a także kiedy projektant 
zmienia się w artystę.  Na warsztacie dzieci zaprojektują i wykonają 
własne stroje. 
Czas trwania: ok. 90 minut 
 

      ZWARIOWANA KSIĄŻKA (klasy 3-6) 

      Podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym jest książka artystyczna i czy 
można traktować ją jak dzieło sztuki. Zaprojektują i stworzą unikatową 
książkę. Używając do tego nietypowych materiałów nadadzą jej 
niezwykłą formę. 

Czas trwania: ok. 90 minut 

 

  SPACEREM PRZEZ SZTUKĘ (klasy 3-6) 
Na lekcji dzieci zastanowią się czy sztukę można spotkać tylko w 
muzeach i galeriach.  Zobaczą jakie pomysły mają artyści żeby ubarwić 
miasto.  Wspólnie odszyfrujemy trudne słowa takie jak: mural, szablon 
czy instalacja. Poznamy różne rodzaje ulicznej sztuki i stworzymy własne 
uliczne dzieła. 
Czas trwania: ok. 90 minut 

 
 
 

LEKCJE W GALERII 
 

Zapraszamy również na spacery po wystawach, podczas których 
uczestnicy rozmawiają o sztuce z animatorem i uczą się analizy 
dzieła, przyglądając się najciekawszym pracom na wystawach 
czasowych CSW. Zajęcia kształcą umiejętności małego odbiorcy i 
zachęcają do kontaktu ze sztuką. 
Czas trwania: ok. 45 minut 

 

 
 
 

 
 


