
RADOSNE SOBOTY / SOBOTA / GODZ. 12.00 / DZIECI 2,5-5 LAT 

Sobota 12.00 - 12.45 

Instruktor: Urszula Marciniak, Alicja Domeracka, Jerzy Ostrowski, Dorota Wajner 

Opłata: 15 zł/os. za pojedyncze zajęcia.                                                                                 

Poranki z Mamą i Tatą. Są to warsztaty tematyczne -plastyczne, teatralne, muzyczne dla 

dzieci i rodziców mające na celu integrowanie rodzin, poddawanie pomysłów na wspólne 

zabawy i twórcze spędzanie czasu. Udział w zajęciach to rozwijanie pasji, integracja z rodzina 

i grupą, kształcenie wyobraźni, wyrabianie w dzieciach poczucie piękna, nauka pracy w 

zespole. zapraszamy w każdą sobotę. 

100 NAJ... / CZWARTEK / GODZ. 11.00 / DZIECI 2,5-5 LAT 

Czwartek: 11.00 - 13.00 

Instruktor: Urszula Marciniak 

Opłata: 10 zł/godz.                                                                                                                 

Plastyczno-muzyczny projekt warsztatowy polegający na ukazaniu 100 największych, 

najciekawszych, najładniejszych czyli ogólnie naj... zwierząt, ludzi, budynków... Dzieci 

poznają najpiękniejszy pałac, najweselszy taniec, najśmieszniejszy ubiór itp. Będą to zajęcia 

plastyczno-muzyczne, zorganizowane w sposób przystający do możliwości manualnych i 

emocjonalnych każdego dziecka. Dominować będą zabawy ruchowe, wspomagające rozwój 

dzieci i przygotowując je do dalszej edukacji i pobytu w przedszkolu. 

LATAJĄCY DYWAN BAJEK / PONIEDZIAŁEK / GODZ. 11.00 / DZIECI 2,5-5 LAT 

Poniedziałek: 11.00 - 13.00 

Instruktor: Urszula Marciniak 

Opłata: 10 zł/godz.                                                                                                                      

Literacko-plastyczny projekt zapoznający dzieci z bajkami z całego świata. Będą to bajki 

znane i popularne, polskie, czeskie, duńskie, ale też zupełnie nieznane np. indonezyjskie, 

arabskie...  Celem zajęć jest wspomaganie przez zabawę wszechstronnego rozwoju dziecka 

we wszystkich sferach jego osobowości oraz wdrażanie w przyszłości do uczestnictwa w 

kulturze. Nasz bogaty program ma na celu pozwolić dzieciom uczyć się przez zabawę i 

rozwijać kreatywność oraz wrodzone zdolności. 

MUZYKĄ MALOWANE / WTOREK / GODZ. 11.00 / DZIECI 2,5-5 LAT  

Wtorek: 11.00 - 11.45 

Instruktor: Dorota Wajner 

Opłata: 10 zł/godz.                                                                                                                        

Zajęcia umuzykalniające z elementami arteterapii plastycznej, prowadzone metodą 

aktywnego słuchania muzyki. Piękna muzyka, kredki, farby... Uczestnictwo w tych zajęciach 

ma rozbudzić zainteresowanie dzieci różnymi formami kontaktu z muzyką i plastyką, 

umożliwienie rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych i artystycznych. Rozwój 

słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni - ogólnie - rozwój kreatywności dzieci. 

ROZSYPANE LITERKI / ŚRODA / GODZ. 11.00 / DZIECI 2,5 - 5 LAT 

Środa: 11.00 - 12.30 

Instruktor: Urszula Marciniak 

Opłata: 10 zł/godz. 

Zajęcia warsztatowe z zakresu literatury dziecięcej, plastyki i teatru. Najpiękniejsze  

wierszyki dziecięce zostaną przez dzieci namalowane, narysowane, pokolorowane...Zajęcia 

mają formę ukierunkowanej zabawy, której punktem wyjścia jest teks literacki. Każde z zajęć 
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jest skonstruowane w ten sposób, aby dać dzieciom możliwość odbioru wielozmysłowego. W 

ten sposób każda bajka zostanie ubrana w kolor, kształt i przestrzeń. 

BUM CYK CYK, TA RA RA - ORKIESTRA DZIECIĘCA / ŚRODA, PIĄTEK / godz. 

12.30 / DZIECI 3-6 LAT 

środa: 12.30 - 13.15  

Instruktor: Elżbieta Osiak 

Opłata: 10 zł /godz.                                                                                                                         

Projekt muzyczny skierowany do dzieci i ich opiekunów. Dzieci będa grały na różnych , 

prostych instrumentach - także własnej roboty-  na tle kanonów z muzyki klasycznej. Jak 

najwięcej twórczej aktywności, swobody i radości w obcowaniu dziecka z muzyką. Jak 

najbliżej psychiki dziecka, jego muzycznych potrzeb - to trafne określenie tej metody 

powszechnego umuzykalnienia. Poprzez grę  dzieci mają kontakt z instrumentami od 

najwcześniejszych lat. Nie będą dla nich w przyszłości tematem tabu, czymś nieznanym, 

tylko przedmiotem niemal codziennego użytku, przez co wychowujemy kolejnych 

uczestników życia kulturalnego. 

KLUB MALUCHA / PIĄTEK / GODZ. 10.00 / DZIECI 2-5 LAT  

Piątek 10.00 - 12.00 

Instruktor: Urszula Marciniak 

Opłata: 20 zł/ os. za pojedyncze zajęcia 

Klub Malucha to doskonała forma zabawy i edukacji dla najmłodszych połączona z 

zapewnieniem fachowej opieki przez naszych instruktorów. Dzieci mają okazję bawić się z 

innymi dziećmi pod czujną opieką (oczywiście w obecności Mamy, Babci, Dziadka lub 

Niani) malować, rysować, lepić, tańczyć, śpiewać, słuchać bajek podczas zajęć 

zorganizowanych specjalnie dla nich. Mają też niecodzienną okazję spotkania się z innymi 

dziećmi i na wspólnych zajęciach. Nasze zajęcia mają na celu przygotowanie dzieci do 

współdziałania w grupie, do nawiązywania kontaktu z instruktorem, stopniowego 

przebywania z innymi dziećmi, czyli stopniowa socjalizacja. 

PLASTYKA - MAGICZNE PALUSZKI / WTOREK / GODZ. 15.00 / DZIECI 2-4 

LATA 

Wtorek 15.00 - 15.45 

Instruktor: Urszula Marciniak 

Opłata: 50 zł/m-c 

Zajęcia dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.  Zapraszamy do świata wyobraźni, gdzie wszystko 

można zrobić ze wszystkiego i z niczego. Różnorodność form , technik i tematów gwarantują 

dobrą zabawę, oraz wszechstronny rozwój dziecka. Małe grupy gwarantują niemal 

indywidualne podejście do uczestnika, umożliwiają swobodną pracę, dają okazję do 

wyrażenia odczuć za pomocą twórczej aktywności. Poprzez uczestnictwo w zajęciach   

dziecko dostrzega piękno w otaczającym je świecie, walory estetyczne przedmiotów, 

zjawiska w przyrodzie. 

PLASTYKA - STUDIO DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH / WTOREK / GODZ. 16.15 / 

DZIECI 5-7 LAT  

wtorek 16.15 - 17.00 

Instruktor: Iwona Jończyk 

Opłata: 50 zł/m-c za zajęcia 1 x w tyg.  

Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat.  Zapraszamy do świata wyobraźni, gdzie można 

zrobić niemal wszystko - ze wszystkiego i z niczego. Różnorodność form , technik i tematów 
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gwarantują  wszechstronny rozwój dziecka. To również super zabawa. Dzieci nabywają 

umiejętności posługiwania sie plamą, linią, szeroką paletą barw, poznają i nazywają odcienie 

kolorów. Za pomocą działań plastycznych przedstawiają swoje doświadczenia o otaczającym 

świecie. 

PLASTYKA - STUDIO DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH / WTOREK / GODZ. 17.00 / 

DZIECI  8-12 LAT  

wtorek 17.00 - 17.45 

Instruktor: Iwona Jończyk 

Opłata: 50 zł/m-c za zajęcia 1 x w tyg.                                                                               

Zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Uczestnictwo w zajęciach to: zapoznanie 

uczestników z różnorodnymi technikami plastycznymi, nauka obserwacji świata poza 

wyuczonymi schematami, poprawienie percepcji, spostrzegawczości a także nabycie 

umiejętności myślenia przestrzennego. Zajęcia w miłej atmosferze, z zaangażowanym 

instruktorem uchylą wrota do pokochania sztuki w wielu wymiarach. Uczestnik zajęć będzie 

potrafił wyrazić swoje przeżycia w różnorodnych formach plastycznych. 

RYSUNEK I MALARSTWO / WTOREK / GODZ. 18.00/ DZIECI STARSZE I 

MŁODZIEŻ  

środa 18.00 - 19.30 

Instruktor: Iwona Jończyk 

Opłata: 100 zł/m-c                                                                                                                

Zajęcia z rysunku i malarstwa  dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, którzy chcą 

rozwijać swoje zdolności plastyczne i ciekawie spędzać wolny czas. 

W programie zajęć studium martwej natury i modela oraz podstawy kompozycji graficznej, w 

różnych technikach. Uczestnik zajęć będzie potrafił sprawnie posługiwać się materiałami i 

narzędziami. Zajęcia rozbudzają zainteresowanie sztuką, umożliwiają żywą reakcję na dzieła 

plastyczne. Udział w zajęciach uczy także oceny dzieł plastycznych. 

CERAMIKA / PIĄTEK / 16.00 / DZIECI 6-10 LAT 

piątek 16.00 - 17.00 

Instruktor: Michał Błędziński 

Opłata: 100 zł/m-c 

Zajęcia z ceramiki to okazja do rozwinięcia wyobraźni, pobudzenia kreatywnego myślenia i 

rozwinięcia wyjątkowej pasji. Podczas zajęć wykorzystywane są lokalne gliny a zamiast 

szkliwa- angoby - bezpieczniejsze dla zdrowia i środowiska. Uczestnicy poznają 

niestandardowe metowy szkliwienia jak polerowanie i woskowanie, slipy czy terra sigillata. 

Program dla dzieci obejmuje m. in. zapoznanie się z gliną, lepienie prostych kształtów, 

lepienie figurek ulubionych zwierząt, wykonywanie instrumentów muzycznych (grzechotki, 

ptasie gwizdki), wykonywanie magnesów na lodówkę. To także wykonywanie przedmiotów 

użytkowych jak dzbanki, dzwonki, miseczki, mydelniczki. 

MUZYKOTERAPIA / CZWARTEK / GODZ. 16.30 DZIECI / GODZ. 18.00 DOROŚLI 

I i III czwartek miesiąca - dla dorosłych 18.00 

II i IV czwartek miesiąca - dla dzieci 16.30 

Instruktor: Alina Kowalska 

Nieodpłatne - finansowanie z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 projekt "Relaks w 

Radości".                                                                                                                     

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często 

jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Dzięki tym zajęciom: poprawia się 
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koncentracja uwagi, wzrasta kreatywność, podwyższa się motywacja i organizacja w zakresie 

codziennych obowiązków, następuje poprawa nastroju, harmonizuje się napięcie mięśniowe 

co wpływa na postawę ciała, następuje podniesienie samooceny, wzmocnienie wiary i siły we 

własne możliwości, usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych, poprawa koordynacji, 

uwrażliwienie na muzykę i przyrodę, następuje wzrost pozytywnego nastawienia do życia. 

Muzykoterapia dostarcza radości, zabawy, poczucia satysfakcji. 

ZESPÓŁ WOKALNY "KOLOROWE NUTKI / WTOREK, PIĄTEK / GODZ. 16.00, 

GODZ. 17.00 / DZIECI I MŁODZIEŻ 

wtorek, piątek 

dzieci młodsze: (6-8 lat)  godz. 16.00 - 17.00 

dzieci starsze i młodzież:  godz. 17.00 - 18.00 

Instruktor: Jerzy Ostrowski 

Oplata: 60 zł/m-c                                                                                                                  

Zespół wokalny  „KOLOROWE NUTKI”  -  dla dzieci i młodzieży to miejsce dla wszystkich, 

którzy kochają śpiew i chcą nauczyć się dobrego oddechu, prawidłowej dykcji, interpretacji 

piosenki, improwizacji wokalnej, a przede wszystkim poprawnej emisji głosu. To formacja 

dla dziewcząt i chłopców. Celem uczestnictwa w zespole jest  kształtowanie zainteresowań i 

gustów muzycznych, umożliwienie uczestnikom przeżycia różnorodnych doświadczeń 

muzycznych, ukazanie różnorodności i bogactwa świata pieśni i piosenki. to także tworzenie 

sytuacji dającej możliwości wewnętrznego przeżywania muzyki, ale również ukazanie 

rożnych funkcji muzyki: estetycznej, poznawczej, emocjonalnej, religijnej, rozrywkowej. 

Udział w zespole to ukazanie śpiewu jako wartościowej, w sensie poznawczym i 

wychowawczym, formy spędzania wolnego czasu. 

ZAJĘCIA WOKALNE DLA DOROSŁYCH / PIĄTEK / GODZ. 18.30 / DOROŚLI 

piątek 18.30 - 20.00 

Instruktor - Jerzy Ostrowski 

Nieodpłatne 

Grupa wokalna  dla dorosłych „Śpiewać każdy może”.Cele zajęć to ogólne umuzykalnienie, 

praca nad głosem, praca nad ciekawym repertuarem, różnicowanym pod względem: 

charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. To również raca nad emisją głosu, dykcją, 

recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym oraz higieną głosu. Zespół śpiewa 

piosenki w różnych stylach muzycznych. Muzyka jest zjawiskiem kultury, zatem zadaniem 

instruktora prowadzącego zajęcia koła wokalnego jest włączenie uczestnika w proces 

kulturotwórczy. To właśnie kultura i sztuka nadają sens naszym działaniom. Zajęcia wokalne 

sprzyjają wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej pożądanych cech osobowości człowieka.  

Śpiew jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i 

duchowego wyżycia, sposobem zabawy i odprężenia. 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH / PONIEDZIAŁEK-

SOBOTA / ZAJĘCIA INDYWIDUALNE / WSZYSCY 

Poniedziałek - sobota:  zajęcia indywidualne. Konieczne zapisy. 

Instruktor: Elżbieta Osiak 

Instruktor: Urszula Pietrzyk 

Opłata: 150 zł/m-c za zajęcia 1 x w tyg. 30 min lub 220zł/m-c za zajęcia 2 x w tyg. 30 min.       

Zajęcia prowadzone są w systemie indywidualnym, odbywają się jeden lub dwa razy w 

tygodniu. Przeznaczone są zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym jak i dla 

dorosłych. Dzieci, młodzież, dorośli uczą się gry na fortepianie lub keyboardzie. Mają 

możliwość wyboru repertuaru, doskonalą umiejętności manualne, pogłębiają wiedzę o 
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muzyce, literaturze muzycznej, kompozytorach, stylach i epokach muzycznych. Uczą się nie 

tylko grać ale też słuchać muzyki. Uczestnicy zajęć biorą udział w różnych konkursach i 

przeglądach, których są częstymi laureatami. 

NAUKA GRY NA GITARZE / PONIEDZIAŁEK / GODZ. 14.00 / DZIECI I 

MŁODZIEŻ 

poniedziałek 14.00 - 20.00 

Instruktor: Radosław Krysiński 

Opłata: 200 zł/m-c za zajęcia 1 x w tyg. 45 min                                                                          

Zajęcia dla początkujących i zaawansowanych. Tutaj nauczysz się grać swoje ulubione 

melodie, bez względu na wiek i zrealizujesz swoje muzyczne marzenia.  

Jest to doskonała propozycja dla tych którzy dopiero poznają ten instrument oraz tych którzy 

już na nim grają. Materiał dobierany jest tak by zainteresować i nie zniechęcać do 

systematycznej pracy. W umiejętny sposób łączy się naukę klasycznych utworów ze 

współczesnymi. Zwłaszcza te ostatnie cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników. 

Swoją wiedzę muzyczną i umiejętności pogłębiają na zajęciach indywidualnych dzięki czemu 

mają szansę na bezpośredni kontakt z nauczycielem. 

BALET i MUSICAL Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ / 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA / GODZ. 17.OO / DZIECI 3-5 LAT 

Poniedziałek i środa: 17.00 - 17.30 

Instruktor: Justyna Konstańczuk 

Opłata: 60 zł/mies.  

Zajęcia rytmiczno-ruchowe z elementami tańca klasycznego (baletu), tańca musicalowego 

oraz gimnastyką korekcyjną. Wszechstronnie rozwijają ciało, pobudzają twórczą aktywność, 

kształtują sylwetkę. Zajęcia baletowe dla dzieci to podstawowe ćwiczenia taneczne 

wzbogacone o zabawy, wpływające na równowagę, postawę, zgrabną sylwetkę i wzmocnienie 

ciała. Taniec klasyczny rozwija koordynację ruchową, ale też wspomaga leczenie wad 

postawy i płaskostopia podłużnego. Balet kształtuje, usprawnia i wzmacnia śródstopie. Balet 

dla dzieci, jak każdy inny rodzaj tańca, uczy płynności ruchów, zręczności, wdzięku, wpływa 

na poprawienie koncentracji i zachęca do inwencji twórczej. Dzieciom „dynamicznym” 

pozwala na rozładowanie nadmiaru energii, a tym zamkniętym w sobie na pokonanie własnej 

nieśmiałości. Balet uwrażliwia na muzykę, wprowadza w świat piękna. 

TANIEC WSPÓŁCZESNY Z ELEMENTAMI BALETU / PONIEDZIAŁEK I ŚRODA 

/ GODZ. 17.30 / DZIECI 6-9 LAT 

Poniedziałek i środa: 17.30 - 18.15 

Instruktor: Justyna Konstańczuk 

Opłata: 75 zł/mies. 

Taniec współczesny – taniec oparty na idei baletu, pozbawiony jednak jego sztywnych zasad, 

w szczególności kładzie nacisk na pokazanie emocji tancerza, który tańcząc układ, stara się 

opowiedzieć odbiorcy pewną historię poprzez ruchy charakterystyczne dla rodzaju tej 

opowieści. Taniec współczesny jest bardzo luźną formą tańca, to znaczy, że nie ma 

ograniczeń tak, jak w balecie, co do ustawienia ciała – tutaj tancerz ma ogromną dowolność w 

kreowaniu ruchu, wykorzystywany jest tu ciężar ciała, grawitacja, oddech,swingi itp. 

TRENING BARRE - POZIOM PODSTAWOWY  /PONIEDZIAŁEK, ŚRODA / GODZ. 

18.30 /  PANIE 16+ 

Poniedziałek i środa: 18.30 - 19.30 
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Instruktor: Justyna Konstańczuk 

Opłata: 120 zł/mies.                                                                                                                        

Barre jest to  forma ruchu oparta na ćwiczeniach zaczerpniętych z baletu klasycznego 

połączonych z elementami jogi i pilatesu. Trening barre wykonywany jest przy różnorodnej 

muzyce, zarówno dyskotekowej, jak i jazzowej, klasycznej. Barre wzmacnia mocno  brzuch, 

plecy, nogi i pośladki, dzięki czemu sylwetka staje się wyprostowana. Osoby ćwiczące barre 

łatwo rozpoznać na ulicy, ponieważ poruszają się ze szczególną gracją i elegancją baletnicy. 

Barre nie powoduje  nadmiernej rozbudowy ciała, tak jak to się dzieje w przypadku ćwiczeń 

siłowych. Trening barre pozwala  wymodelować zarys łydki, pośladki i uczy pięknie, kobieco 

ustawiać stopy. Po regularnym uczęszczaniu na zajęcia kobiety zmieniają swój chód w 

szpilkach. Poruszają się z lekkością i gracją. Podczas zajęć barre cała uwaga jest skierowana 

na ćwiczenia w takt muzyki, dlatego w łatwy sposób można się na nich odprężyć i 

zrelaksować po trudnym dniu w pracy. 

 GRA W SZACHY / ŚRODA / GODZ. 17.00 / DZIECI I MŁODZIEŻ 

środa 17.00 - 18.00 dzieci, 18.15 - 19.15 młodzież 

Instruktor: Izabela Śliwińska 

Opłata: 65 zł/mies.                                                                                                                 

Wprowadzenie nauki gry w szachy w  wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój 

uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie 

zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje 

umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy 

szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Szachy doskonale 

rozwijają pamięć i koncentrację, osoby mające styczność z szachami, zupełnie inaczej 

podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią 

to aż do skutku. Gra w szachy to narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny 

dziecka, kształtujące jego osobowość i pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który 

drzemie w każdym młodym człowieku. 

ZAJĘCIA TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY / PONIEDZIAŁEK, ŚRODA / GODZ. 

17.00 / MŁODZIEŻ 

poniedziałek, środa 17.00 - 19.00  

Instruktor: Anna Bodziak 

Opłata: 120 zł/mies.                                                                                                                                

W trakcie zajęć teatralnych uczestnik nabywa umiejętności aktorskich, poznaje techniki 

aktorskie, zasady i ćwiczenia poprawnej wymowy, otwiera  się jeszcze bardziej na siebie i 

innych, uruchamia swoje aktorskie umiejętności, obudzi kreatywność, odnajduje w sobie 

odwagę i radzi sobie z tremą, będzie  pracować nad emocjami, rozwinie zdolności 

improwizacji,  spędzi efektywnie czas i  będzie się dobrze bawić. Edukacja teatralna ma 

ogromną przyszłość, jej znaczenie jest szczególne zwłaszcza, gdy chodzi o kształtowanie 

postawy aktywnego uczestnika kultury. 

ZAJĘCIA TEATRALNE DLA DOROSŁYCH / SOBOTA / GODZ. 11.00 / DOROŚLI 

sobota 11.00 - 13.30  

Instruktor: Anna Bodziak 

Opłata: 80 zł/mies.                                                                                                                             

W programie zajęć znajdą się: ćwiczenia dykcyjne, emisyjne, ruchowe; ćwiczenia 

warsztatowe, zadania aktorskie; praca nad tekstem literackim; przygotowanie etiud 

teatralnych; tworzenie spektakli. Sztuka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. 

Może dopomóc  w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu do niej pozytywnego stosunku: 

http://www.wck-wawer.pl/instruktorzy/justyna-konstanczuk
http://www.wck-wawer.pl/instruktorzy/anna-bodziak
http://www.wck-wawer.pl/instruktorzy/anna-bodziak


rozbudzić myślenie i emocje, ukazywać obszary piękna, zachęcić do postawy twórczej, 

wskazać na potrzebę kontaktu z ludźmi, uczyć wartościowania.  Teatr w życiu dorosłego 

człowieka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak lektura. 

Daje on możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie 

realne.  Tu porażka nie staje się klęską, lecz doświadczeniem, bo dotyczy tylko odtwarzanej 

roli aktora, a nie przeżyć własnej osoby wprost. Udział w zajęciach teatralnych pozwala 

poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, 

rozwija wiarę w siebie. 

KONSULTACJE TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY / PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, 

SOBOTA / ZAJĘCIA INDYWIDUALNE / MŁODZIEŻ 

poniedziałek, środa, sobota: godziny do uzgodnienia 

Instruktor: Anna Bodziak 

Opłata: 220 zł/mies.                                                                                                             

Zajęcia indywidualne dla młodzieży, studentów  przygotowujące do egzaminów na wydział 

aktorski do Szkół Teatralnych obejmują: pomoc w doborze tekstów i  piosenek, pracę nad ich 

interpretacją, pracę nad dykcją, pracę nad świadomością ciała, zadania aktorskie. Zajęcia te 

dają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości 

i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przedstawienia 

teatralne. Złożona natura teatru prowadzi także do poznania innych dziedzin kultury: 

literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji. 

  

ŚPIEW KLASYCZNY / PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK / ZAJĘCIA 

INDYWIDUALNE / WSZYSCY 

poniedziałek, czwartek 15.00 - 20.00, wtorek 17.00 - 20.00 

Instruktor: Urszula Pietrzyk 

Opłata: 150 zł/m-c za zajęcia 1 x w tyg. 30 min lub 220 zł/m-c za zajęcia 2 x w tyg. 30 min 

Indywidualne zajęcia śpiewu połączone z emisją głosu dla młodzieży i dorosłych. 

Oferta skierowana jest do osób, które zawsze lubiły śpiewać, ale nigdy wcześniej nie miały 

możliwości rozwijania swojego talentu. Lekcje przeznaczone są dla amatorów, którzy dopiero 

rozpoczynają naukę śpiewu, jak również dla osób zaawansowanych. 

Swoje predyspozycje będzie można doskonalić systematycznie, ćwicząc pod okiem 

pedagoga-wokalisty. 

  

EMISJA GŁOSU / ZAJĘCIA INDYWIDUALNE / WSZYSCY 

poniedziałek, czwartek 15.00 - 20.00, wtorek 17.00 - 20.00 

Instruktor: Urszula Pietrzyk 

Opłata: 150 zł/m-c za zajęcia 1 x w tyg. 30 min lub 220 zł/m-c za zajęcia 2 x w tyg. 30 min 

Nauka emisji głosu obejmuje technikę prawidłowego oddychania, artykulację, płynne 

przechodzenie do kolejnych rejestrów, zmiany dynamiki i barwy. Jest wstępem oraz 

zasadniczym elementów w nauce śpiewu zarówno klasycznego jak i rozrywkowego.  

Zajęcia prowadzone są w systemie indywidualnym. Celem emisji głosu jest wypracowanie 

umiejętności swobodnego posługiwania się głosem zgodnie z prawami fizjologii oraz 

wymogami estetycznymi. 

 

http://www.wck-wawer.pl/instruktorzy/anna-bodziak
http://www.wck-wawer.pl/instruktorzy/urszula-pietrzyk
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