
 

 

 

 

 

Oferta dla użytkowników indywidualnych 

Program na cykl kwiecień-maj 2022 

Cykl rozpoczyna się 11 kwietnia 
 

Zapisy rozpoczynamy 5.04.2022 r. (wtorek) od godz. 12.30 
Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mailową (biuro@multicentrum.warszawa.pl) lub 

telefonicznie (22 614-60-70) 
 
 

 Warunkiem korzystania z zajęć w MultiCentrum jest posiadanie aktywnej (bez 

założonych blokad) karty bibliotecznej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka. 

Osoby, które nie posiadają karty mogą ją wyrobić w MultiCentrum lub w innej 

placówce bibliotecznej na terenie dzielnicy. 

 Informacje niezbędne do zapisu prosimy podawać według wzoru: 
1. imię i nazwisko uczestnika zajęć  
2. wiek 
3. e-mail 
4. telefon kontaktowy 
5. numer karty bibliotecznej 
6. wybrane zajęcia 
7. numer grupy 

 Osoby wysyłające zgłoszenia drogą e-mailową prosimy o wpisanie danych do pliku o 

nazwie: ZAPISY KWIECIEŃ-MAJ.XLS (w przypadku problemów z otwarciem pliku 

prosimy podać dane w treści wiadomości).  

 Zgłoszenia przed godz. 12.30 nie będą brane pod uwagę. 

 O zapisie na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Uczestnik zajęć musi mieć ukończony wiek wymagany w danym dziale. 

 Informację o przyjęciu na zajęcia wysyłamy mailowo w ciągu kilku dni od dokonania 

zapisu. 

Zapraszamy! 

 

 

MultiCentrum  

Oddział Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

ul. Porajów 14; 03-188 Warszawa 

tel.: 22 614 60 70 

e-mail: biuro@multicentrum.warszawa.pl 

www.multicentrum.warszawa.pl 

 



 

 KLOCKI 

Konstrukcje rozmaitych budowli z klocków K’Nex z wykorzystaniem energii słonecznej i silników 

elektrycznych. Poznajemy budowę i działanie prostych mechanizmów jak przekładnie, dźwignie, koła i osie. 

Uczestnicy zajęć mają możliwość programowania i sterowania wykonanymi budowlami. 

Zajęcia rozpoczynają się 11.04, a zakończą 30.05 

Grupy 10 osobowe 

Dzień Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Poniedziałek 1 16:00-17:00 5-6 lat 

Poniedziałek 2 17:30-18:30 od 7 lat 

 

 MALI NAUKOWCY 
 
Zapraszamy dzieci na zajęcia przybliżające podstawowe pojęcia fizyczne poprzez filmy, doświadczenia, 

prace plastyczne oraz gry komputerowe. 

Tematy zajęć: 

 Doświadczenia z jajkami 

 Czym zajmuje się fizyka?  

 Dlaczego samoloty latają? 

 Tonie czy pływa?  

 Skąd się bierze energia elektryczna?  

 Czym jest pole magnetyczne?  

 
Zajęcia rozpoczynają się 12.04, a zakończą 31.05 

Grupy 10 osobowe 

Dzień Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Wtorek 1 16:00-17:00 6-7 lat 

Wtorek 2 17:30-18:30 8-9 lat 

 

 ZABAWY Z GRAFIKĄ 

Zestaw mniej zaawansowanych ćwiczeń graficznych 2 i 3D połączonych z zabawą w studiu plastycznym 

„Bolek i Lolek. Kraina wyobraźni”. Zajęcia przeznaczone są dla młodszych dzieci. 

 

 



 

Tematy zajęć: 

 Kartka Wielkanocna 

 Film animowany 

 Modelowanie 3D - Kwiaty 

 Malujemy w Tux Paint - Mapa skarbów 

 Tworzenie gry komputerowej 

 Modelowanie 3D - Motyle 

 Bolek i Lolek - Potwór 

Zajęcia rozpoczynają się 12.04, a zakończą 31.05 

Grupa 10 osobowa 

Dzień Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Wtorek 1 16:00-17:00 7-9 lat 

 

 GRAFIKA 

Zachęcamy do uczestnictwa młodzież w warsztatach z zakresu grafiki dwu i trójwymiarowej. Istotą zajęć 

jest zdobycie wiedzy umożliwiającej swobodne korzystanie z komputera i programów graficznych jako 

narzędzi do kreowania rzeczywistości. Nauczymy się tę wiedzę wykorzystywać poprzez ćwiczenia 

praktyczne. 

Tematy zajęć: 

 Inkscape - Wektorowa kartka Wielkanocna 

 Modelowanie 3D - Żaglowiec cz.1 

 Modelowanie 3D - Żaglowiec cz.2 

 Inkscape - Rysunek izometryczny cz.1 

 Inkscape - Rysunek izometryczny cz.2 

 Modelowanie 3D - Koparka cz.1 

 Modelowanie 3D - Koparka cz.2 

Zajęcia rozpoczynają się 12.04, a zakończą 31.05 

Grupa 10 osobowa 

Dzień Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Wtorek 1 17:30-18:30 od 10 lat 

 

 



 

 PRZYRODA 

Cykl: Świat zwierząt 

Zajęcia w całości poświęcimy tematyce zwierząt. Poznamy ciekawe gatunki zwierząt, dowiemy się jak żyją, 
co jedzą. Nauczymy się czy i jak można pomagać zwierzętom. Podczas spotkań będziemy oglądać filmy 
przyrodnicze, wykonywać  prace plastyczne oraz pracować przy komputerach. 

Tematy zajęć: 

 Nasze zwierzęta 

 Zwierzęta w mieście 

 Na co komu kamuflaż? 

 Rekordziści w świecie zwierząt 

 Nocne zwierzęta 

 Zagrożone gatunki 

 Rafa koralowa 

 
Zajęcia rozpoczynają się 14.04, a zakończą 26.05 

Grupy 10 osobowe 

Dzień Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Czwartek 1 16:00-17:00 4-5 lat 

Czwartek 2 17:30-18:30 6-7 lat 

 

 RYSUNEK 

Zapraszamy uzdolnione plastycznie dzieci i młodzież na zajęcia z rysunku. Celem zajęć jest zdobycie wiedzy 
z zakresu: 
- kompozycji 
- oddawania proporcji przedmiotów 
- technik cieniowania 

Rysunki „martwych natur” będziemy wykonywać przy sztalugach za pomocą ołówka. 

Zajęcia rozpoczynają się 14.04, a zakończą 26.05 

Grupy 7 osobowe 

Dzień Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Czwartek 1 16:00-17:00 9-17 lat 

Czwartek 2 17:30-18:30 9-17 lat 

 


