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lipiec/sierpień
2-6.07 pon-pt, MAL, ul. Grójecka 109

TYDZIEŃ Z OKO i MAGAZYNEM SZTUK - FILIA OKO

ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z MAGAZYNEM SZTUK - wstęp wolny
2.07 (poniedziałek), godz. 10.00-13.00
3.07 (wtorek), godz. 10.00-13.00
4.07 (środa), godz. 10.00-13.00
5.07 (czwartek), godz. 10.00-13.00
6.07 (piątek), godz. 10.00-13.00

WARSZTATY ARTYSTYCZNE Z OKO - wstęp wolny
2.07 (poniedziałek), godz. 18.00-20.00
warsztaty muzyczne, śpiew (tematyka wakacyjna, szanty, obozowe, kolonijne), konstruowanie
instrumentów, gra na różnych instrumentach perkusyjnych.
prowadzenie: Iwona Prugar - Fiedorowicz
3.07 (wtorek), godz. 18.00-20.00
warsztaty taneczne (tańce integracyjne z elementami disco, wspólne układy na dyskotekę).
prowadzenie: Iwona Prugar - Fiedorowicz

4.07 (środa), godz. 18.00- 20.00
LLnaL, czyli Letnie lektury na Luzie...
w programie: kreatywne czytanie tekstu, zabawy metodą pedagogiki zabawy i Orffem oraz
tematyczne warsztaty plastyczne, teatralne i taneczne. Warsztaty na podstawie bajki Margery
Williams - "Aksamitny królik".
prowadzenie: Iwona Prugar - Fiedorowicz
5.07 (czwartek), godz. 18.00- 20.00
Warsztaty teatralne - (krótki tekst, muzyka, taniec, przebieranie się, na koniec mini etiuda).
prowadzenie: Iwona Prugar - Fiedorowicz

6.07 (piątek), godz. 18.00-20.00
Stare i nowe gry podwórkowe (guma, ciupy, chłopek, fruczka, kapsle, cymbergaj, król
skoczek ...itp.)
prowadzenie: Iwona Prugar- Fiedorowicz i Maciej Dmochowski

9-11.07 pon-śr, MAL, ul. Grójecka 109

3 DNI Z KLUBEM OSIEDLOWYM SURMA - FILIA OKO
RODZINNE WARSZTATY PLASTYCZNE - wstęp wolny
malowanie figurek z drewna, tworzenie z papieru.
prowadzi Małgosia Żbikowska
9.07 (poniedziałek), godz. 11.00 -13.00
10.07 (wtorek), godz. 18.00 - 19.00
11.07 (środa), godz. 11.00 - 13.00
SĄSIEDZKIE ŚPIEWANIE - wstęp wolny
wspólne śpiewanie przy gitarach prowadzi Mirek Kozak
9.07 (poniedziałek), godz. 18.00 - 20.00
10.07 (wtorek), godz. 18.00 - 20.00
11.07 (środa), godz. 18.00-20.00

OPOWIADANIE BAŚNI - połączone z pokazem instrumentów muzycznych - wstęp wolny
prowadzi Kasia Płocińska.
11.07 (środa), godz. 18.00 - 19.00

13.07 piątek, MAL, ul. Grójecka 109

POTAŃCÓWKA - DZIECI KWIATY - wstęp wolny

W ramach obchodów 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zapraszamy na
potańcówkę. Tym razem szalone hity lat 60tych. Przebrania mile widziane!
godz. 17.30-19.00 warsztaty robienia wianków
godz. 19.00-21.00 potańcówka

16-20.07 pon-pt, MAL, ul. Grójecka 109

TYDZIEŃ Z OKO I KLUBEM SENIORA BAŚNIOWA - FILIA OKO

CYKL SPOTKAŃ ZE STUDIEM WOKALNYM IM. J. WASOWSKIEGO - wstęp wolny
16.07 (poniedziałek), w godz. 11.00 - 13.00
17.07 (wtorek), w godz. 11.00 - 13.00
18.07 (środa), w godz. 11.00 - 13.00
W programie ćwiczenia wokalne, ćwiczenia oddechowe, praca z mikrofonem pod czujnym okiem
doświadczonej nauczycielki śpiewu, wokalistki Doroty Curyłło.
Zapraszamy na warsztaty, na których poznamy różne style wykonawcze takie jak jazz, pop, piosenka
literacka. Poznasz elementy interpretacji tekstu w piosence oraz popracujemy nad rytmem,
frazowaniem w piosenkach.
BLISKIE SPOTKANIA Z NAJPIĘKNIEJSZĄ POLSKĄ LITERATURĄ DZIECIĘCĄ - wstęp wolny
16.07 (poniedziałek), w godz. 18.00 - 20.00
17.07 (wtorek), w godz. 18.00 - 20.00
18.07 (środa), w godz. 18.00 - 20.00
Zajęcia dla małych i dużych z humorem, zabawą i tekścikiem wspaniałym opartym na utworach:
"Paweł i Gaweł", „Lokomotywa", " Stefek Burczymucha", "Rzepka", "Zabawa", "Panie szofer Gazu" i inne...
Przyjdź do nas koniecznie! Weź mamę i tatę i babcię i dziadka i ko-goś z boiska, a także sąsiadkę!
Instruktor: Krystyna Adamiec

TANECZNYM KROKIEM PRZEZ ŚWIAT - wstęp wolny
19.07 (czwartek), w godz. 10.00 - 13.00 i 18.00 - 20.00
20. 07 (piątek), w godz. 10.00 - 13.00 i 18.00 - 20.00
Zapraszamy na cykl zajęć tanecznych w kręgu . Każdy znajdzie tu coś dla siebie, poczuje luz i z pewnością odkryje pokłady tanecznych umiejętności, które przydadzą się przy różnych okazjach.
Zapewniamy solidną dawkę ruchu w towarzystwie dobrego humoru. Wpadnij do MAL-a choćby z ciekawości, przyprowadź bliskich i znajomych. Każda para nóg na wagę złota!
Instruktor: Paweł Sumało

23-27.07 pon-pt, MAL, ul. Grójecka 109

TYDZIEŃ Z PRACOWNIĄ CERAMIKI ANGOBA - FILIA OKO - wstęp wolny
23.07 (poniedziałek), godz. 10.00-13.00 i 18.00-20.00
24.07 (wtorek), godz. 10.00-13.00 i 18.00-20.00
25.07 (środa), godz. 10.00-13.00 i 18.00-20.00
26.07 (czwartek), godz. 10.00-13.00 i 18.00-20.00
27.07 (piątek), godz. 10.00-13.00 i 18.00-20.00
zajęcia ceramiczne

25.07 środa, MAL, ul. Grójecka 109

WIECZÓR PRZY HARMONII - wstęp wolny

godz. 18.00-20.00
Wspólne śpiewanie przy akompaniamencie harmonii. To dobra okazja, żeby spotkać sąsiadów i spędzić przyjemnie popołudnie.

LETNIE KURSY W MAGAZYNIE SZTUK
ul. Radomska 13/21

Letni kurs batiku

Instruktor: Mariola Gołda, lipiec 2018 r.
Liczba godzin: 6 godzin, 3 spotkania
Kurs nr 1 (2,4,5 lipca) Kurs nr 2 (23,25,26 lipca)
Dni: poniedziałek/środa/czwartek, godz. 17.00-19.00
Zajęcia I:
Technika batiku:
Przedstawienie informacji na temat genezy i techniki batiku (przedstawienie technologii wykonania batiku,
poszczególne etapy wykonania tradycyjnego batiku), przygotowywanie projektu, rozpoczęcie realizacji batiku.
Shibori – japońska technika barwienia materiału
Zajęcia II
Kontynuacja realizacji batiku, łączenie techniki batiku i shibori,
Zajęcia III
realizacja końcowego etapu, podsumowanie kursu. Uczestnicy warsztatów batikowych wykonają: 2 zakładki do
książki, średnią formę batikową (obrazek) oraz aplikację batikową np. bawełnianą torebkę/poduszkę (torebkę/
poszewkę uczestnik przynosi w swoim zakresie). Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia
wiedzy z zakresu barw, możliwościmieszania i tworzeniakolorów.
Batik to dawna technika zdobienia tkaniny.
Płynny wosk, którym się maluje, chroni materiał przed barwnikiem. Jeśli tkanina ma mieć wiele kolorów,
czynność nakładania wosku i barwienia jest powtarzana. Za każdym razem wosk przykrywa inną partię
materiału. Można go nakładać pędzlem lub metalowym pisakiem (canting lub tianting). Zdolności plastyczne
nie są wymagane, jedynie chęci i wrażliwość na formy oraz kolory.
Cena kursu: 125 zł (zapewniamy materiały)

Wakacyjne zajęcia dla dzieci

CYKL ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (6-15 lat)
INSTRUKTOR: KATARZYNA ARABUDZKA
Malarstwo na szkle, monotypia, collage, spray, akryl na płótnie; formy przestrzenne, papier – mâché… Stosując
różne techniki plastyczne spróbujemy podjąć temat fascynujący artystów plastyków wszystkich epok – taniec.
Szukając inspiracji w dziełach sztuki europejskiej oraz światowej (m.in. w obrazach H.Mattise’a, E.Degas,
Z.Stryjeńskiej, S.Witkiewicza, E.Muncha etc.), słuchając wybranych utworów muzycznych – zastosujemy
specjalne środki ekspresji plastycznej, aby wyrazić dynamikę i piękno ruchu: rytualnego tańca szamanów,
współczesnego tańca klasycznego, ludowego, hip hopu… Poznamy zasady kompozycji dynamicznej oraz style:
ekspresjonizm, fowizm, action painting (malarstwo gestu). Czy uda nam się uchwycić ciągle zmieniający się,
nieuchwytny ruch w zamkniętym kadrze obrazu…
Przekonajmy się o tym w trakcie serii letnich, artystycznych działań – w Magazynie Sztuk.
2-16 lipca (poniedziałki) godz. 11-13 lub 17-19
Zapewniamy wszystkie materiały i narzędzia.
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
Cena: 120 zł

Kursy letnie

KURS LETNI W MAGAZYNIE SZTUK – OTWARTE PRACOWNIE
INSTRUKTOR: JACEK MALINOWSKI

INTENSYWNE WARSZTATY RYSUNKOWO – MALARSKIE (dla początkujących)
WARSZTATY RYSUNKOWE: (konstrukcja, kompozycja, szkic linearny, szkic walorowy
WARSZTATY MALARSKIE: (gamy w malarstwie, rozwiązania kolorystyczne dla światłocienia, plany w obrazie,
budowanie przestrzeni)
RYSUNEK STUDYJNY (dla zaawansowanych) – STUDIUM SZYSZKI ; ORZECHA WŁOSKIEGO LUB KAPELUSZA
SŁOMKOWEGO
MALARSTWO SZTALUGOWE – OLEJNE / AKRYLOWE (dla zaawansowanych)
(imprymitura, podmalówka, laserunki, impasto)
LIPIEC:
04.07 – 13.07.2018 (środa, czwartek, piątek) w godz. 10.00 – 20.00 koszt 250 zł

SIEPRPIEŃ:
22.08 – 31.08.2018 (środa, czwartek, piątek) w godz. 10.00 – 20.00 koszt 250 zł

przyjmujemy zapisy: joanna.malinowska@oko.com.pl

WAKACJE Z MAŁYM INŻYNIEREM - OKO, ul. Grójecka 75

W czasie zbliżających się wakacji firma Mały Inżynier będzie po raz kolejny organizować półkolonie letnie
w Ośrodku Kultury Ochoty. Wszystkim małych i większych inżynierów zapraszamy do uczestnictwa w naszych
kursach z eksperymentów, robotyki, elektroniki oraz programowania gier komputerowych.

Robotyka Lego Mindstorms EV 3 (7-15 lat)
Są to warsztaty w czasie których dzieci i młodzież poznają tajniki automatyki i robotyki. Mają okazję zbudować
oraz zaprogramować robota korzystając z różnych silników i czujników.
Robotyka Lego Boost (6-8 lat) nowość w Małym Inżynierze!
Jest to kurs odpowiedni zarówno dla świeżo upieczonych inżynierów, jak i naszych stałych bywalców. Kurs
szczególnie skierowany do dzieci, które chciałby stworzyć ciekawe konstrukcje z szerokiego i zróżnicowanego
zestawu klocków, jednocześnie mając okazję nauczyć się od podstaw programowania.
Robotyka Lego WeDo (5-7 lat)
To stały element programu zajęć Małego Inżyniera, który cieszy się olbrzymią popularnością. Dzięki klockom
Lego, które wyglądem przypominają te znane dzieciom z domowej bawialni, a także wykorzystania silników
i czujników, dzieci mogą zrobić coś, co do tej pory nie było możliwe - ożywić swoje własne konstrukcje.
Programowanie gier komputerowych SCRATCH (8-11 lat)
Scratch to program, który umożliwia naukę podstaw programowania poprzez tworzenie gier, quizów, animacji
oraz prezentacji multimedialnych. Uczestnicy będą mieli możliwość tworzyć własne gry, m.in. wyścigi
samochodowe, labirynt, quiz milionerzy.
Elektronika cyfrowa i analogowa (9-15 lat)
Propozycja dla nastolatków, którzy chcą spróbować swoich sił w świecie diod, rezystorów i lutownicy, a także
poznać podstawy programowania w języku C++. Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia związane z prawem Ohma, kondensatorami, tranzystorami oraz pokażemy jak prawidłowo posługiwać się narzędziami dla
elektroników. W drugiej części wykorzystamy zestawy Ardiuno, które pozwalają na programowanie
mikrokontrolerów w sposób przystępny dla młodzieży.
Laboratorium przyrodniczo-kosmetyczne (7-12 lat)
Kurs przeznaczony dla pasjonatów nauk ścisłych oraz przyrodniczych, połączony na dodatek z tematyką
zdrowia i poznawania sekretów ludzkiego organizmu.
Pogromca żywiołów (7-12 lat)
Weźmy pod lupę cztery żywioły - wodę, powietrze, ziemię i ogień, a że-by poszerzyć naszą wiedzę o galaktyczne horyzonty - porozmawiajmy również o kosmosie. Każdy dzień, to inna tematyka i zupełnie nowe
eksperymenty.
W ramach półkolonii zapewniamy:
-warsztaty od poniedziałku do piątku (9.00 - 16.00),
-opiekę w godzinach 8.00 - 17.00 (możliwa dodatkowa świetlica),
-opiekę wykwalifikowanych instruktorów,
-pełne wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, dostęp do ciepłych i zimnych napojów),
-materiały dydaktyczne.
Cena regularna to 750 zł, przy wcześniejszym zapisie oraz dla naszych stałych klientów - korzystne zniżki.
Zapraszamy do zapisów poprzez stronę internetową lub telefonicznie:
http://malyinzynier.pl/terminy/warszawa
warszawa@malyinzynier.pl - tel. 732 717 311
Biuro obsługi klienta czynne w godzinach 8.00-16.00

www.oko.com.pl

