
Terminy i tematy warsztatów 

 
PRZEDSZKOLA 5-6 lat 

Warsztat I: Gra z kartami w skojarzenia 

Kreatywna zabawa z kartami przedstawiającymi elementy z przestrzeni miejskiej. Skojarzenia, 

dyskusja, nowe słowa, pytania i odpowiedzi.  

Termin: 3.11.2022 r. czwartek godziny: od 9.00 do 14.30  

Grupy: 

 9.00 – 10.00 

 10.30-11.30 zarezerwowane 

 12:00 – 13.00 

 13.30 – 14.30  

Warsztat II: Spacer performatywny  

Wyjątkowy spacer, podczas którego dzieci poznają różne elementy z przestrzeni miejskiej. Stojaki na 

rowery, znaki drogowe, skwery, plac zabaw, podnośnik dla wózków i inne. Poznawanie przez 

doświadczenie, dźwięki i animację. 

Termin: 7.11.2022 r. poniedziałek godziny: od 9.00 do 14.45; Dom Kultury Praga ul. Dąbrowszczaków 

2.  

Grupy:  

 9.00 – 10.15 

 10.30-11.45 zarezerwowane 

 12:00 – 13.15 

 13.30 – 14.45  

 

Warsztat III: warsztat z książką D.O.M.K.I 

Termin: 15.11.2022 r. (wtorek)  

Godziny: od 9.00 do 14.30; Dom Kultury Praga  

ul. Dąbrowszczaków 2.  

Grupy:  

 9.00 – 10.00 

 10.30-11.30 – zarezerwowane 

 12:00 – 13.00,  

 13.30 – 14.30 

Warsztat IV: Modelowanie 

Termin: 21.11.2022 r. (poniedziałek)  

Godziny: od 9.00 do 14.30;  

Dom Kultury Praga ul. Dąbrowszczaków 2. 

Grupy:  

 9.00 – 10.00  

  10.30-11.30 zarezerwowane 

  12:00 – 13.00 

  13.30 – 14.30  



Terminy i tematy warsztatów 

 
SZKOŁY PODSTAWOWE klasy I-III 

Warsztat I: Gra z kartami w skojarzenia  

Kreatywna zabawa z kartami przedstawiającymi elementy z przestrzeni miejskiej. Skojarzenia, 

dyskusja, nowe słowa, pytania i odpowiedzi.  

Termin: 4.11.2022 r. piątek, od 9.00 do 14.30  

Grupy 

 9.00 – 10.00 zarezerwowane 

  10.30-11.30 

  12:00 – 13.00 

  13.30 – 14.30  

 

 

Warsztat II: Spacer performatywny  

Wyjątkowy spacer, podczas którego dzieci poznają różne elementy z z przestrzeni miejskiej. Stojaki 

na rowery, znaki drogowe, skwery, plac zabaw, podnośnik dla wózków i inne. Poznawanie przez 

doświadczenie, dźwięki i animację. 

Termin: 8.11.2022 r. wtorek godziny: od 9.00 do 14.45  

Grupy:  

 9.00 – 10.15 - zarezerwowane 

  10.30-11.45 

  12:00 – 13.15 

  13.30 – 14.45  

 

Warsztat III: Warsztat z książką D.O.M.K.I 

Termin: 17.11.2022 r. (czwartek)godziny: od 9.00 do 14.30  

Grupy:  

 9.00 – 10.00 zarezerwowane 

  10.30-11.30 

  12:00 – 13.00 

 13.30 – 14.30 

Warsztat IV: Modelowanie 

Termin: 25.11.2022 r. (piątek) godziny: od 9.00 do 14.30  

Grupy:  

 9.00 – 10.00 zarezerwowane 

  10.30-11.30 

  12:00 – 13.00 

  13.30 – 14.30  

 



Terminy i tematy warsztatów 

 
SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV-VII 

 

Cykl składa się z dwóch 90 minutowych  spotkań zaplanowanych na listopadowe poniedziałki i 

czwartki 2022 r.  

Dostępne terminy to:  

 7. i 10. 11.2022 r.  

 14. i 17.11.2022 r. 

 24. i 27. 11.2022 r.  

 31.11. i 2.12. 2022 r.  

 

W programie między innymi:  

 Materialne i niematerialne warstwy miasta: 
zaczniemy od wiru doświadczeń, w którym podczas interaktywnego działania zbudujemy fizyczne warstwy 
miasta (podziemną, naziemną i cyfrową infrastrukturę). W refleksji o tym co widzimy opowiemy o jego 
niematerialnych warstwach. W dalszym czasie te niematerialne warstwy (historie osób, obyczaje, tradycje, 
itd.) spróbujemy zwizualizować i uczynić integralną warstwą powstającego miasta.  
 

 Wir doświadczeń: 
poprzez grę, zabawę, wyjaśnią zasady rewitalizacji. W dalszym etapie opowiemy o procesach rewitalizacji, 
które powinny uwzględniać wszystkie warstwy miasta (wiedza z poprzedniego działania), łącznie z 
rewitalizacją społeczną i ekonomiczną. 
 

 Solidna dawka wiedzy, podana w atrakcyjny, interaktywny sposób: 
słownik pojęć, które wyjaśniać będą ścieżkę urzędniczo-realizacyjną. Jakie warunki muszą być spełnione żeby 
proces ruszył, co to jest plan i budżet, kim jest urzędnik i co takiego robi w biurze, czym jest partycypacja  
i dlaczego warto pytać ludzi. 
 

 Włączające elementy gry – hasła łowione za pomocą prawdziwej wędki: 
 ścieżki prawnych regulacji zyskają atrakcyjny wygląd przeskalowanej podłogowej gry planszowej. Budżety 
wyjdą z szafy a urzędnicy zostaną ulicznymi reporterami. 
 


