
 

 

 

 

 

Oferta dla użytkowników indywidualnych. 

Program na cykl marzec-kwiecień 2023. 

Cykl rozpoczyna się 2 marca.  

 
Zapisy rozpoczynamy 7.02.2023 r. (wtorek) o godz. 12.00 

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 MARZEC-KWIECIEŃ 23.XLS (w przypadku problemów z otwarciem 

pliku prosimy podać dane w treści wiadomości).  

 Zgłoszenia przed godz. 12.00 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 3.03 a zakończą 28.04 

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 

Piątek 3 14:30-15:30 od 5 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: 

 Film animowany 

 Modelowanie 3D - Kwiaty 

 Bolek i Lolek - Potwór 

 Malujemy w Tux Paint - Akwarium 

 Tworzenie gry komputerowej 

 Modelowanie 3D - Rakieta 

 Bolek i Lolek - Komiks 

Zajęcia rozpoczynają się 6.03 a zakończą 24.04 

Grupa 10 osobowa 

Dzień 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 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: 

 Modelowanie 3D - Wiatrak cz. 1 

 Modelowanie 3D - Wiatrak cz. 2 

 Inkscape - Wahadłowiec cz. 1 

 Inkscape - Wahadłowiec cz. 2 

 Modelowanie 3D - Czołg cz. 1 

 Modelowanie 3D - Czołg cz. 2 

 Inkscape - Animowany Gif 

Zajęcia rozpoczynają się 6.03 a zakończą 24.04 

Grupa 10 osobowa 

Dzień 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 przyjemność. Dzieci 

poznają podstawowe prawa fizyki, które pozwolą im opisać i zrozumieć otaczający nas świat. 

Tematy zajęć: 

 Jak opisać ruch?   

 Ruch obrotowy.  

 Maszyny proste.  

 Pasy i przekładnie.  

 Pompy. 

 Sprężyny.  

 Głowa pełna pary.  

 Telekomunikacja. 

Zajęcia rozpoczynają się 7.03 a zakończą 25.04 

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 

 



 

 BUM BUM RURKI 

Bum-Bum Rurki to kolorowy instrument w kształcie rożnej długości tub. Wystarczy stuknąć, żeby wydobył 

się z nich dźwięk.  

Na zajęciach muzycznych poznajemy nuty i uczymy się grać proste melodie oraz rytmy przy użyciu Bum-

Bum Rurek. Doskonalimy poczucie rytmu, ćwiczymy koncentrację oraz koordynację ruchową, słuchamy 

najpiękniejszych utworów klasycznych i rozrywkowych. Tańczymy, śpiewamy i dobrze się bawimy. 

Zajęcia rozpoczynają się 7.03 a zakończą 25.04 

Grupy 10 osobowe 

Dzień 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: Misja Ziemia 

Zapraszamy na zajęcia poświęcone naszej planecie Ziemi. Dowiemy się kilku mniej oczywistych faktów  

na jej temat oraz porozmawiamy o pewnych zjawiskach, jakie na niej zachodzą.  

W czasie spotkań będziemy oglądać filmy, zdjęcia, będziemy pracować przy komputerach oraz manualnie. 

Tematy zajęć: 

 Adres: Układ Słoneczny 3, Droga Mleczna. 

 Co się kryje pod ziemią? 

 Wybuchowa sprawa – wulkany. 

 Dlaczego pory roku się zmieniają? 

 Groźne zjawiska pogodowe. 

 Woda, kropelka życia. 

 Ale tu gorąco! 

 Ale tu zzzzimno!   

 Co się kryje na dnie oceanu? 

 
Zajęcia rozpoczynają się 2.03 a zakończą 27.04 

Grupy 10 osobowe 

Dzień 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" rozwiązań stworzą własne małe dzieła 

muzyczne. 

Zajęcia rozpoczynają się 2.03 a zakończą 27.04 

Grupy 10 osobowe 

Dzień Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Czwartek 1 16:00-16:45 7-9 lat 

Czwartek 2 17:00-17:45 10-15 lat 

 

 RYSUNEK 

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

Grupa 7 osobowa. 

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. 

 

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

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

uczęszczały na zajęcia przed pandemią) 

Grupa 7 osobowa. 

Zapraszamy na kontynuację zajęć z rysunku. Na zajęciach postaramy się rozwinąć nasze umiejętności 

stawiając sobie nowe wyzwania. Nauczymy się rysować postać oddając jej proporcje i poznamy tajniki 

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

pomocą ołówka. 

 

 



 

Zajęcia rozpoczynają się 2.03 a zakończą 27.04 

Dzień 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 dzień. Maluchy mogą 

pomóc misiowi np.: zrobić zakupy, posprzątać pokój czy odwiedzić 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 3.03 a zakończą 28.04 

Grupa 10 osobowa 

Dzień Numer grupy Godzina Wiek uczestników 

Piątek 1 14:30-15:30 5-8 lat 

 


