
BEZPŁATNE ZAJĘCIA W RAMACH  PROJEKTU UMK i UNICEF #BĄDŹMY RAZEM 
БЕЗКОШТОВНІ ЗАНЯТТЯ - ПРОЕКТ UMK И UNICEF #БУДЬМО РАЗОМ 
W MDK IM. J. KORCZAKA /У MDK ІМ. Й. КОРЧАКА, os. Kalinowe 18                21.11.2022 - 21.12.2022 

 

FORMA ZAJĘĆ 

ЗАНЯТТЯ 

DATA 

ДЕНЬ 

GODZINA 

ГОДИНА 

TEMAT 

ТЕМА 

PROWADZĄCY 

ВЧИТЕЛЬ  

SALA 

ЗАЛ 

 

Zajęcia 
sportowo –
taneczne 
 
Заняття 
танцювально- 
спортивні 

22.11.2022 18.00-20.00 

 

Warsztaty gimnastyczne - nauka 

elementów akrobatycznych, 
 

Гімнастика з елементами 

акробатики 

 

Janusz Wąsowski s. korytarz II p. 

Коридор 2 

поверх 

24.11.2022 17.00-19.00 

 

Pilates z elementami stretchingu 
 

Пілатес з елементами 

стретчінгу 

Janusz Wąsowski s. widowiskowa 

зал театральний 

26.11.2022 10.00-11.30 

 

Gry i zabawy integracyjne 

Ігри інтеграційні 

Agnieszka Tarkowska s. baletowa 

зал балетний 

29.11.2022 18.00-20.00 

 

Warsztaty taneczne z elementami 

cheerleaders 
 

Воркшопи танцювальні з 

елементами cheerleaders 

 

Janusz Wąsowski s. baletowa 

зала балетна 

1.12.2022 15.00-16.30 

 

Zajęcia taneczno-ruchowe 

Заняття танцювальні 

Agnieszka Tarkowska s. widowiskowa 

зал театральний 

1.12.2022 17.00-19.00 

 

Zdrowy Kręgosłup - 

przeciwdziałanie wadom postawy 
 

Здоровий хребет – 

профілактика вад постави 

 

Janusz Wąsowski s. korytarz II p. 

Коридор 2 

поверх 

3.12.2022 10.00-11.30 

 

Gry i zabawy integracyjne 
 

Ігри інтеграційні 

Agnieszka Tarkowska s. widowiskowa 

зал театральний 

8.12.2022 15.00-16.30 

 

Zajęcia taneczno-ruchowe 
 

Заняття танцювальні 

Agnieszka Tarkowska s. baletowa 

зала балетна 



8.12.2022 17.00-19.00 

 

Warsztaty z przygotowania 

motorycznego - ćwiczenia 

rozwijające wszystkie zdolności 

motoryczne  
 

Заняття на розвиток моторики 

з руховими вправами 
 

Janusz Wąsowski s. widowiskowa 

зал театральний 

10.12.2022 10.00-13.00 Warsztaty z gimnastyki 

ogólnorozwojowej 
 

Гімнастика загального 

розвитку  

Janusz Wąsowski s. korytarz II p. 

Коридор 2 

поверх 

13.12.2022 18.00-20.00 Warsztaty taneczne - nauka 

skoków cheer oraz skoków 

tanecznych 
 

Танці зі стрибками і 

елементами cheer   

Janusz Wąsowski s. widowiskowa 

зал театральний 

15.12.2022 17.00-19.00 Zdrowy Kręgosłup - 

przeciwdziałanie wadom postawy 
 

Здоровий хребет – 

профілактика вад постави 

 

Janusz Wąsowski s. widowiskowa 

зал театральний 

17.12.2022 10.00-12.00 Taniec z elementami 

gimnastycznymi 
 

Танці з елементами гімнастики 

 

Agnieszka Tarkowska s. baletowa 

зала балетна 

20.12.2022 18.00-20.00 Pilates z elementami stretchingu 
 

Пілатес з елементами 

стретчінгу 

 

Janusz Wąsowski s. baletowa 

зала балетна 

 

Zajęcia 
komputerowe 

5.12.2022 15.30-17.30 Dzień życzliwości – warsztaty 

komputerowe z wykorzystaniem 

robota Genibot 

Mirosława Kidała s. komputerowa 

зал 

комп”ютерний 



 

Комп'ютерні 
класи 

Kindness Day - комп'ютерні 

майстер-класи з використанням 

робота Genibot 

 

 

 

Zajęcia 
teatralne 
 
Театральні 
заняття 

9.12.2022 15.00-17.00 Słowo wymowa i zabawa cyrkowa 

– zajęcia teatralne z elementami 

cyrkowymi 
 

Tеатральнa майстерність з 

елементами цирковими 

 

 

Agata Rusin s. widowiskowa/ 

s. Wokalna 

зал театральний-

вокальний 

 

Zajęcia 
muzyczne 
 
Уроки музики 

 

 

 
 

23.11.2022 

 

17.00-19.00 Zajęcia muzyczne - emisja głosu 
 

Заняття музичне – постановка 

голосу 

Anna Koszycarz s. baletowa 

зала балетна 

24.11.2022 15.30-17.30 „Muzyka świata” –

instrumentacje do utworów 

polskich i ukraińskich z 

wykorzystaniem bum-bum rurek 

diatonicznych i dzwonków na 

rurkach diatonicznych 
 

«Музика світу»- музичне 

заняття з елементами муз. 

творів українських та 

польських 

 

Agnieszka Kliszczyk s. baletowa 

зала балетна 

26.11.2022 11.00-13.00 

13.10-15.10 

Zajęcia muzyczne – rytmiczne 
 

Заняття музично-ритмічне 

Anna Koszycarz s. wokalna 

зал вокальний 

29.11.2022 15.30-17.30 Zabawy muzyczno-rytmiczne z 

instrumentami C. Orffa 

rozwijające muzykalność 

Agnieszka Kliszczyk s. wokalna 

зал вокальний 



 

Ігрове музичне заняття з 

інструментами. Розвиток 

музичного слуху 

 

30.11.2022 17.00-19.00 Zajęcia muzyczne- emisja głosu 
 

Заняття музичне – постановка 

голосу 

Anna Koszycarz s. baletowa 

зала балетна 

 

1.12.2022 15.30-17.30 „Body percussion”- nauka 

piosenki zimowej z choreografią 
 

„Body percussion”- Хореографія 

та співи. Зимова пісенька 

 

Agnieszka Kliszczyk s. baletowa 

зала балетна 

7.12.2022 17.00-19.00 Zajęcia muzyczne- emisja głosu 
 

Заняття музичне – постановка 

голосу 

Anna Koszycarz s. baletowa 

зала балетна 

 

10.12.2022 11.00-13.00 

13.10-15.10 

Zajęcia muzyczne wokalno-

rytmiczne 
 

Заняття музично-вокально-

ритмічне 

Anna Koszycarz s. wokalna 

зал вокальний 

13.12.2022 15.30-17.30 Tradycje kolęd w Polsce i 

Ukrainie – karaoke z nagrodami 
 

Коляда в Польщі та Україні. 

Караоке з нагородами 

 

Agnieszka Kliszczyk s. wokalna 

зал вокальний 

14.12.2022 17.00-19.00 Zajęcia muzyczne- emisja głosu 
 

Заняття музичне – постановка 

голосу 

Anna Koszycarz s. baletowa 

зала балетна 

 

17.12.2022 11.00-13.00 

13.10-15.10 

Zajęcia muzyczne wokalno-

rytmiczne 
 

Заняття музично-вокально-

ритмічне 

Anna Koszycarz s. wokalna 

зал вокальний 

20.12.2022 15.30-17.30 „Co mi w duszy gra”- konkurs 

wokalny dla dzieci i młodzieży 

Agnieszka Kliszczyk s. wokalna 

зал вокальний 



 

«Душа співає» - вокальний 

конкурс для дітей та молоді 

 

 

Zajęcia origami i 
rękodzieła 
 
Уроки орігамі 
та рукоділля 
 
 

23.11.2022 16.40-18.40 Zajęcia origami „Gwiazda 

Montrola”  
 

Оригамі Зірка Монтрола 

 

Alicja Mikołajczuk s. plastyczna 

зал малювання 

 

26.11.2022 12.00-14.00 Zajęcia rękodzieła – Choinka i 

gwiazdki, wyplatanie z 

papierowej wikliny cz. I 
 

Рукоділля. Ялинка та зірка 

плетіння квіллінг ч.1 

 

Alicja Mikołajczuk s. plastyczna 

зал малювання 

 

 

30.11.2022 16.40-18.40 Zajęcia z recyklingu - Portret św. 

Mikołaja, kalkografia  
 

Ресайклінг. Портрет Св. 

Миколая 

 

Alicja Mikołajczuk s. plastyczna 

зал малювання 

 

3.12.2022 12.00-14.00 Origami z papieru dekoracyjnego 

– ozdoby choinkowe 
 

Оригамі. Прикраси ялинкові 

 

Alicja Mikołajczuk s. plastyczna 

зал малювання 

 

7.12.2022 16.40-18.40 Zajęcia rękodzieła - Aniołki z 

różnych form makaronu  
 

Рукоділля. Янголи з макаронів 

Alicja Mikołajczuk s. plastyczna 

зал малювання 

 

14.12.2022 16.40-18.40 Zajęcia rękodzieła- Choinka i 

gwiazdki, wyplatanie z 

papierowej wikliny cz. II 
 

Рукоділля. Ялинка та зірка 

плетіння квіллінг ч.2 

 

 

Alicja Mikołajczuk s. plastyczna 

зал малювання 

 



 

Zajęcia 
plastyczne 
 

Заняття з 
образотворчого 
мистецтва 

23.11.2022 17:20-19:20 Szkicowanie na temat "Miasto 

Marzeń" 
 

Скетчинг «Місто мрії» 

(замальовки архітектури 

Кракова) 

Anna Aven s. komputerowa 

зал 

комп”ютерний 

30.11.2022 17:20-19:20 Zajęcia z ilustracji na temat 

"Kim jestem?" 
 

Книжкова Ілюстрація «Хто 

ти?» - створення персонажа на 

основі книжкового героя 

Anna Aven s. komputerowa 

зал 

комп”ютерний 

2 поверх 

 

05.12.2022 17:20-19:20 Szkicowanie "Portrety» 
 

Скетчинг «Портрети» - швидкі 

замальовки людей з натури 

Anna Aven s. plastyczna 

зал малювання 

2 поверх 

 

08.12.2022 17:20-19:20 Zajęcia z historii komiksu" 

Świąteczna opowieść" 
 

Комікс «Новорічна історія» 

(створення коміксу у власному 

стилі) 

Anna Aven s. plastyczna 

зал малювання 

2 поверх 

 

12.12.2022 17:20-19:20 Zajęcia z historii komiksu  " 

Świąteczna opowieść" 

 

Комікс «Новорічна історія» 

(створення коміксу у власному 

стилі) 

Anna Aven s. plastyczna 

зал малювання 

2 поверх 

15.12.2022 17:20-19:20 Zajęcia z fashion ilustracji 

 

Модна-ілюстрація (створення 

модних образів та костюму) 

Anna Aven s. plastyczna 

зал малювання 

2 поверх 

20.12.2022 17:20-19:20 Zajęcia z fashion ilustracji 

 

Модна ілюстрація  
 

Anna Aven s. plastyczna 

зал малювання 

2 поверх 

 


