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Ferie w Centrum Sztuki Mościce   

 

1. Ferie pełne wynalazków - Eureka!     

Dzieci w wieku 9-14 lat przygotują proste wynalazki, wezmą udział w nieskomplikowanych doświadczeniach, poznają w praktyce 

elementy dziedzin fizyki i chemii. Uwaga! Zapisy zakończone, brak miejsc. Co się będzie działo? Warsztaty dla dzieci w wieku 9-

14 lat inspirowane działalnością Jana Szczepanika, samouka, nauczyciela i wynalazcy, zwanego Leonardem da Vinci z Galicji. 

Dzieci przygotują proste wynalazki, wezmą udział w nieskomplikowanych doświadczeniach, poznają w praktyce elementy 

dziedzin fizyki i chemii. Wzorując się na postaci tarnowskiego wynalazcy pokażemy dzieciom jak ważne jest pytanie i szukanie 

odpowiedzi, ciekawość świata i wytrwałość. Co bardzo ważne – wiedza zdobyta na warsztatach przyda się w codziennym życiu! 

Pokażemy między innymi: jak skonstruować baterię słoneczną i radio, zrobić prąd z warzyw i owoców, sztuczny śnieg czy ciecz 

nieniutonowską. Zbadamy właściwości fal akustycznych, zdemaskujemy smog i zajrzymy do laboratorium fotograficznego Jana 

Szczepanika. Poza robieniem doświadczeń i konstruowaniem wynalazków program przewiduje dwie przerwy, w tym dłuższą na 

przygotowanie posiłku i zajęcia integracyjno-ruchowe. Podczas warsztatów przewidziane są dwie przerwy, w tym dłuższa 45-

minutowa na przygotowanie posiłku, dodatkowe zajęcia animacyjne, integracyjne i seans filmowy. Każdego dnia zapewniamy: • 

zimne i ciepłe napoje • produkty do przygotowania drugiego śniadania • ubezpieczenie • warsztaty prowadzone przez specjalistów 

• obecność 2 osób dorosłych w czasie zajęć UWAGA!!! Prosimy o zapewnienie dziecku większej ilości wody oraz jedzenia we 

własnym zakresie tak, żeby wytrzymało do godziny 15:00. Prosimy o wyposażenie dzieci w obuwie zamienne.     PROWADZĄCE 

WARSZTATY: WIESŁAWA KOBIS   Z wykształcenia jestem fizykiem medycznym oraz akustykiem. Fizyka fascynuje mnie od 

dawna, już w podstawówce wiedziałam, że chcę studiować na tym kierunku. Interdyscyplinarne studia, łączące fizykę i medycynę, 

pozwoliły mi spojrzeć na nauki ścisłe z szerszej perspektywy. Zajmując się dydaktyką i edukacją chcę pokazać światu, a 

przynajmniej moim uczniom, jak ciekawa i niezwykła jest królowa nauk – fizyka (wszyscy wiemy, że matematyka to przecież tylko 

narzędzie do jej opisu).     IWONA WRÓBEL-PRZEBIĘDA Prywatnie mama i pasjonatka muzyki, moje ścieżki zawodowe to splot 

pedagogiki i psychologii. Kreatywna edukacja z wykorzystaniem nowoczesnych metod przekazu to zarówno moja praca jak i 

pasja. Pracując z dziećmi i ich rodzicami staram się dostrzegać potencjał twórczy, tkwiący w każdym z nas. Moje działania 

sprzyjają rozwijaniu wyobraźni, wzmacniają poczucie własnej wartości a także pozwalają na odkrywanie otaczającego świata w 

inspirujący sposób.   

Warsztaty odbędą się 12 - 16 lutego 2018 r. w godz.: 9.00 – 15.00 w Centrum Sztuki Mościce 

Wiek uczestników:  Dla dzieci w wieku 9-14 lat      

Zapisy: Aby zapisać dziecko na warsztaty, zarezerwuj miejsce: • pod adresem: edukacja@csm.tarnow.pl (wybrany termin, imię, 

nazwisko, wiek dziecka, numer telefonu) lub • pod numerem 14 633 46 15 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00). Bilet 

wstępu można zakupić w kasie PO UPRZEDNIM ZAPISANIU DZIECKA w ciągu 4 dni od rezerwacji. Po tym czasie rezerwacje 

bez wykupionego biletu będą anulowane. Nie można zakupić biletu bez wcześniejszej rezerwacji. Podczas warsztatów 

przewidziane są dwie przerwy, w tym dłuższa 45-minutowa na przygotowanie posiłku, dodatkowe zajęcia animacyjne, 

integracyjne i seans filmowy. 

Odpłatność:   
Bilety: 250 zł - od dziecka 225 zł - za każde dziecko z rodzeństwa (w przypadku, gdy zapisuje się więcej niż jedno dziecko) Bilet 
wstępu można zakupić w kasie PO UPRZEDNIM ZAPISANIU DZIECKA w ciągu 4 dni od rezerwacji. Po tym czasie rezerwacje 
bez wykupionego biletu będą anulowane. Nie można zakupić biletu bez wcześniejszej rezerwacji. 
 

 

 2. Tygodniowe warsztaty w ferie - rodzinne studio fotograficzne 

Tygodniowe warsztaty w formie spotkań rodzinnych, na które zapraszamy dzieci w wieku 6-14 lat. To świetna okazja, aby dzieci 

spędziły czas poza domem ze swoją babcią, dziadziem lub rodzicem, robiąc razem zdjęcia i ucząc się fotografii. Pracując razem 

szybciej się uczymy, mocniej angażujemy i wspieramy. Dziecko i dorosły mają szansę poznać się od niecodziennej strony, 

wzbogacić relacje. Prosimy o zabranie ze sobą cyfrowych aparatów fotograficznych lub telefonów z funkcją robienia zdjęć. Twoje 

dziecko podczas zabawy nauczy się profesjonalnych podstaw fotografowania. Pociechy zobaczą, jak bardzo różnią się zdjęcia 

ich dziadków od tych współczesnych, robionych telefonem komórkowym. Przećwiczymy fotografię tradycyjną i cyfrową, poznamy 

i przetestujemy programy do obróbki zdjęć. W końcu – zorganizujemy profe-sjonalne studio fotograficzne! Warsztaty zakończą 

się sesją studyjną uczestników. W programie dodatkowo: seans filmowy, zabawy kreatywne i ruchowe. Tematyka warsztatów 

m.in.: Jak powstaje zdjęcie? Konstruowanie camera obscura i robienie zdjęć. „Czarna magia”, czyli wywoływanie zdjęć w ciemni. 

Historia fotografii na przykładzie zdjęć rodzinnych. Nauka podstaw fotografowania – kadrowanie, światło, kontrast. Tajniki 

fotografii tradycyjnej i cyfrowej. Obróbka zdjęć cyfrowych w komputerze. Robimy sobie zdjęcia! Stylizowana sesja studyjna 

uczestników.     Prowadzenie: Beata Motuk  tarnowianka, graficzka komputerowa, fotografka, stypendystka Miasta Tarnowa, 

właścicielka studia fotograficznego Studio Twórcze NAOKU.   

Warsztaty odbędą się 19 - 23 lutego 2018 r. w godz.: 9.00 - 15.00 w Centrum Sztuki Mościce    

Wiek uczestników: Dla dzieci w wieku 6-14 lat    

Zapisy: Aby zapisać dziecko, zarezerwuj miejsce pod adresem: edukacja@csm.tarnow.pl (wybrany termin, imię, nazwisko, wiek 

dziecka, numer telefonu) lub pod numerem 14 633 46 15 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00). Bilet wstępu można 

zakupić w kasie PO UPRZEDNIM ZAPISANIU DZIECKA w ciągu 4 dni od rezerwacji. Po tym czasie rezerwacje bez 



wykupionego biletu będą anulowane. Nie można zakupić biletu bez wcześniejszej rezerwacji. Podczas warsztatów przewidziane 

są dwie przerwy, w tym dłuższa 45-minutowa na przygotowanie posiłku.  

 

Odpłatność:  
250 zł - od dziecka 225 zł - za każde dziecko z rodzeństwa (w przypadku, gdy zapisuje się więcej niż jedno dziecko) Bilet 
wstępu można zakupić w kasie PO UPRZEDNIM ZAPISANIU DZIECKA w ciągu 4 dni od rezerwacji. Po tym czasie rezerwacje 
bez wykupionego biletu będą anulowane. Nie można zakupić biletu bez wcześniejszej rezerwacji.    
 

Kontakt:  
www.csm.tarnow.pl 
14 633 46 15 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00). 
 

 

http://www.csm.tarnow.pl/

