
 

 

 

 

 

Oferta dla użytkowników indywidualnych 

Program na cykl listopad-grudzieo 2022 

Cykl rozpoczyna się 3 listopada 
 

Zapisy rozpoczynamy 24.10.2022 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 
Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mailową (biuro@multicentrum.warszawa.pl) lub 

telefonicznie (22 614-60-70) 
 
 

 Warunkiem korzystania z zajęd w MultiCentrum jest posiadanie aktywnej (bez 

założonych blokad) karty bibliotecznej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka. 

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

placówce bibliotecznej na terenie dzielnicy. 

 Informacje niezbędne do zapisu prosimy podawad według wzoru: 
1. imię i nazwisko uczestnika zajęd  
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 LISTOPAD-GRUDZIEŃ.XLS (w przypadku problemów z otwarciem 

pliku prosimy podad dane w treści wiadomości).  

 Zgłoszenia przed godz. 12.00 nie będą brane pod uwagę. 

 O zapisie na zajęcia decyduje kolejnośd zgłoszeo. 

 Uczestnik zajęd musi mied ukooczony 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 zajęd mają możliwośd programowania i sterowania wykonanymi budowlami. 

Zajęcia rozpoczynają się 4.11 a zakończą 30.12 

Grupy 10 osobowe 

Dzieo Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Poniedziałek 1 16:00-17:00 5-6 lat 

Poniedziałek 2 17:30-18:30 od 7 lat 

Piątek 3 14:30-15:30 od 5 lat 

 

 ZABAWY Z GRAFIKĄ 

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

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

Tematy zajęd: 

 Bolek i Lolek - Potwór 

 Malujemy w Tux Paint - Jesieo 

 Tworzenie gry komputerowej 

 Modelowanie 3D - Bałwanek 

 Film animowany 

 Bolek i Lolek - Komiks 

 Kartka świąteczna 

Zajęcia rozpoczynają się 7.11 a zakończą 19.12 

Grupa 10 osobowa 

Dzieo Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Poniedziałek 1 16:00-17:00 8-10 lat 

 

 GRAFIKA 

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

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

narzędzi do kreowania rzeczywistości. Nauczymy się tę wiedzę wykorzystywad poprzez dwiczenia 

praktyczne. 



 

Tematy zajęd: 

 Inkscape - Rysunek Izometryczny cz. 1 

 Inkscape - Rysunek Izometryczny cz. 2 

 Modelowanie 3D - Śmigłowiec cz. 1 

 Modelowanie 3D - Śmigłowiec cz. 2 

 Inkscape - Prom kosmiczny cz. 1 

 Inkscape - Prom kosmiczny cz. 2 

 Kartka świąteczna 

Zajęcia rozpoczynają się 7.11 a zakończą 19.12 

Grupa 10 osobowa 

Dzieo Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Poniedziałek 1 17:30-18:30 11-17 lat 

 

 MALI NAUKOWCY 
 
Zapraszamy dzieci na zajęcia wprowadzające w świat nauk ścisłych. 

Eksperymenty, filmy, prace plastyczne oraz gry komputerowe sprawią nam wielką przyjemnośd. Dzieci 

poznają podstawowe prawa fizyki, które pozwolą im opisad i zrozumied otaczający nas świat. 

Tematy zajęd: 

 Stany skupienia 

 Ciepło 

 Magnesy 

 Dźwięk 

 Czujniki  

 Osie i koła 

 Zabawa z grawitacją 

Zajęcia rozpoczynają się 8.11 a zakończą 20.12 

Grupy 10 osobowe 

Dzieo Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

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

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

 

 



 

 BUM BUM RURKI 

Wprowadzenie i zainteresowanie dzieci światem muzyki. Może nawet wstęp do dalszej edukacji muzycznej, 

kto wie... 

Dzieci nauczą się grad na wynalezionym w USA instrumencie - Bum Bum Rurkach. Dzięki tej umiejętności 

będą doskonalid poczucie rytmu, dwiczyd koncentrację oraz koordynację ruchową, poznają także nuty, 

osłuchają się z najpiękniejszymi utworami klasycznymi i rozrywkowymi.  

Na zajęciach nie zabraknie taoca, śpiewu i dobrej zabawy. 

Zajęcia rozpoczynają się 8.11 a zakończą 20.12 

Grupy 10 osobowe 

Dzieo Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Wtorek 1 16:00-16:45 5-6 lat 

Wtorek 2 17:00-17:45 7-9 lat 

 

 PRZYRODA 

Cykl: W świecie zwierząt 

Zajęcia w całości poświęcimy tematyce zwierząt. Poznamy ciekawe gatunki zwierząt, dowiemy się jak żyją, 

co jedzą? Nauczymy się, czy i jak można pomagad zwierzętom. Podczas spotkao będziemy oglądad filmy 

przyrodnicze, wykonywad prace plastyczne oraz pracowad przy komputerach. 

Tematy zajęd: 

 Nocne zwierzęta 

 Jak przeżyd na biegunach 

 Morskie potwory i inne dziwadła 

 Drapieżniki 

 Praprapradawne gady 

 Zwierzęta w mieście 

 Rekordziści w świecie zwierząt 

 Wizyta w mrowisku 

 
Zajęcia rozpoczynają się 3.11 a zakończą 22.12 

Grupy 10 osobowe 

Dzieo Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Czwartek 1 16:00-17:00 5-6 lat 

Czwartek 2 17:30-18:30 7-8 lat 



 

 MUZYKA 

Komponowanie muzyki przy pomocy programu komputerowego Music Maker. 

Zajęcia pozwolą dzieciom i młodzieży na rozwinięcie kreatywności i wyobraźni muzycznej poprzez 

samodzielne tworzenie utworów w różnorodnych stylach. Dzieci dadzą upust swojej pomysłowości  

i w pełnej swobodzie, bez narzucania ram i "jedynie odpowiednich" rozwiązao stworzą własne małe dzieła 

muzyczne. 

Zajęcia rozpoczynają się 3.11 a zakończą 22.12 

Grupy 10 osobowe 

Dzieo Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

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

Czwartek 2 17:30-18:30 10-15 lat 

 RYSUNEK 

Grupa 1 (POCZĄTKUJĄCA) Czwartek godz. 16:00-17:00 

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

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

Grupa 2 (ZAAWANSOWANA) Czwartek godz. 17:30-18:30 

(grupa dla osób, które już brały udział w warsztatach i skooczyły co najmniej 3 pełne cykle zajęd, bądź 

uczęszczały na zajęcia przed pandemią) 

Zapraszamy na kontynuację zajęd z rysunku. Na zajęciach postaramy się rozwinąd nasze umiejętności 

stawiając sobie nowe wyzwania. Nauczymy się rysowad postad oddając jej proporcje i poznamy tajniki 

tworzenia portretów. Rysunki „postaci” oraz „siebie nawzajem” będziemy wykonywad przy sztalugach za 

pomocą ołówka. 

Zajęcia rozpoczynają się 3.11 a zakończą 29.12 

Grupy 7 osobowe 

Dzieo Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Czwartek 
gr. początkująca  

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

Czwartek 
gr.zaawansowana 

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



 

 PRZYGODY MISIA BU 

Zapraszamy dzieci do uczestniczenia w zajęciach komputerowych w oparciu o program Przygody Misia Bu.  

Głównym bohaterem programu jest sympatyczny miś Bu. Towarzyszy on dzieciom w nauce i zabawie. 

Zabawy misia Bu często nawiązują do sytuacji, z jakimi dzieci spotykają się na co dzieo. Maluchy mogą 

pomóc misiowi np.: zrobid zakupy, posprzątad pokój czy odwiedzid lekarza, przy okazji rozwijając 

swoje umiejętności obsługi myszki.  

Bloki tematyczne:  

 Miś Bu w kosmosie 

 Miś Bu na zamku 

 Miś Bu w mieście 

 Miś Bu u lekarza 

 Miś Bu na wsi 

 Miś Bu w wesołym miasteczku 

 Miś Bu w domu 

 Miś Bu na biwaku 

Zajęcia rozpoczynają się 4.11 a zakończą 30.12 

Grupa 10 osobowa 

Dzieo Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Piątek 1 14:30-15:30 5-8 lat 

 


