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Położone w samym sercu Polski miasto kryje wiele tajemnic. Łódź to miasto kontrastów, które intryguje
niemal na każdym kroku. Jest pełne fabryk, a jednocześnie bardzo zielone. Łódź olśniewa przepychem
fabrykanckich pałaców i zadziwia artystycznymi instalacjami. XIX-wieczna industrialna „ziemia obiecana”,
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dziś zachwyca szeroką ofertą edukacyjną dla każdej grupy wiekowej. Z katalogiem edukacyjnym
dowiesz się, jak poznać nasze miasto. Ten przekrojowy informator pomoże zaplanować wycieczkę
do Łodzi i maksymalnie wykorzystać czas spędzony w mieście. Kreatywne warsztaty filmowe w pałacu,
wizyta w Centrum Nauki i Techniki, spacer w Ogrodzie Botanicznym, spektakl w teatrze, a może
niepowtarzalna lekcja muzealna? To ty decydujesz! Wybierz elementy oferty, na których najbardziej
zależy Twoim uczniom.

Życzymy miłego pobytu!
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„Na Żubardzkiej”

Organizatorzy wycieczek

EC1 Centrum Nauki i Techniki
•Trasy zwiedzania

Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo”

Po d wórko „N aro dziny dnia”, Wię ckows k iego 4
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OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

NA JWIĘ KSZE ATR AKC JE : EC1 — MIASTO KULTURY

Planetarium

Zaby t kowa hala masz y n

EC1

Symbol łódzkiej rewitalizacji. Dawna elektrownia z początku XX wieku, przekształcona obecnie
na nowoczesne Centrum Nauki i Techniki, w którym dzięki wystawie stałej „Przetwarzanie energii”
można zobaczyć jak działa elektrownia węglowa. Dodatkowo na terenie Centrum funkcjonują ścieżki
„Mikro i makroświat” oraz „Rozwój wiedzy i cywilizacji”.
Oprócz CNiT w EC1 swoją siedzibę ma również jedno z najnowocześniejszych w Polsce Planetarium,
Kino Sferyczne, Narodowe Centrum Kultury Filmowej oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej.
K ino s fer yc zne
D OW I E DZ S I Ę
WIĘCEJ
4

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

NA JWIĘ KSZE ATR AKC JE : M ANUFAK TUR A

R y nek W łók niarek Łó dzk ich

Manufak t ura

Fontanny w Manufak t ur ze

Zrewitalizowany zespół pofabryczny z XIX wieku, przekształcony w 2006 roku na centrum kulturalnorozrywkowe z funkcją handlową. Miejsce to wypełnione jest restauracjami, sklepami i wieloma
atrakcjami. Na terenie Manufaktury znajdują się trzy muzea, kino, teatr i kręgielnia. W przestrzeniach
jednej z największych przędzalni XIXwiecznej Łodzi funkcjonuje hotel. Obiekt uznawany jest za jeden
z najlepszych przykładów rewitalizacji nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Manufak t ura w no c y
D OW I E DZ S I Ę
WIĘCEJ
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OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

NA JWIĘ KSZE ATR AKC JE : ULIC
SZ TUK
A PIOTRKOWSK
A ULIC ZNA
A

P iot rkows ka

P iot rkows ka no cą

P iot rkows ka 10 0

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic w kraju, a także najdłuższy polski deptak. Rdzeń i prawdziwy symbol Łodzi. Ulica zabudowana jest oryginalnymi, bogato zdobionymi kamienicami i pałacami
z XIX wieku. W parterach budynków frontowych oraz w podwórkach znajduje się mnóstwo lokalnych
restauracji, kawiarni, pubów i klubów. Piotrkowska tętni życiem przez cały rok...

O FF P iot rkows ka
D OW I E DZ S I Ę
WIĘCEJ
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OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

NA JWIĘ KSZE ATR AKC JE : ZOO
ORIE NTARIUM

WIE LKIE
OT WARC IE
W 2 022
ROKU

B as en dla s łoni

Wy bieg dla s łoni

Około 50 gatunków zwierzęt Azji Południowo-Wschodniej już niedługo zamieszka nowoczesny
kompleks Orientarium: słonie indyjskie, orangutany, bawoły anoa, makaki, niedźwiedzie malajskie,
gawiale, wiele gatunków ryb, rekiny oraz płaszczki.
Cała inwestycja obejmie połowę obecnego terenu ZOO. Nowoczesne pawilony, woliery oraz wybiegi
zajmą powierzchnię ponad 7,5 ha.

Wizualizacja O rientarium
D OW I E DZ S I Ę
WIĘCEJ
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OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

NA JWIĘ KSZE ATR AKC JE : ŁÓDŹ BA JKOWA

Wrób elek Ćw irek , Park Źró dlis ka

„ Zac zarowany o łówek ”, Traugut ta 18

Na dobranockach o Misiu Uszatku, Misiu Colargolu i Zaczarowanym Ołówku wychowały się pokolenia Polaków. Co łączy te bajki? Wszystkie powstały w Łodzi. W Se-ma-forze nieprzerwanie od 70
lat tworzy się filmy animowane, zarówno bajki dla dzieci, jak i filmy dla dorosłych. Dwie produkcje
nagrodzone zostały nawet Oscarami!
Będąc w Łodzi z dziećmi, można zdecydować się na zwiedzanie szlakiem Łodzi bajkowej.
W przestrzeni miasta odnajdziemy wówczas dziesięć małych pomników przedstawiających bajkowych
bohaterów, którzy przypominają o dorobku łódzkiej animacji.
Miś Uszatek , P iot rkows ka 87
D OW I E DZ S I Ę
WIĘCEJ
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OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1 W ŁODZI
Kontakt
Targowa 1, Łódź
biuro@ec1lodz.pl
informacja@ec1lodz.pl
tel.: 48 42 600 61 00 wew. 1
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Centrum Nauki i Techniki EC1 to wyjątkowe miejsce, gdzie ekspozycja w dużej części zlokalizowana
jest w budynkach prawdziwej, działającej do roku 2000 elektrociepłowni, oraz w nowych budynkach.
Łącznie to 8 000 m2 unikalnej ekspozycji składającej się z trzech głównych ścieżek dydaktycznych
w ramach wystawy stałej: „Przetwarzanie energii”, „Rozwój wiedzy i cywilizacji” i „Mikroświat —
makroświat”, oraz wystaw czasowych (aktualnie „Tajemnice pyłków”) możliwe do zwiedzania samodzielnego oraz z przewodnikiem.
Dla grup szkolnych oferujemy bogaty wybór Zajęć z Klasą, Warsztatów laboratoryjnych. oraz Pakiety
dla szkół – Piątka w centrum, czyli kompletną i wartościową wizytę dla całej wycieczki szkolnej.

PR ZE DSZKOLE
Zwiedzanie ekspozycji Cnit

Przewodnik po elektrowni

do 200 osób na godzinę
WT—PT 10.00 – 18.00
SOB—NDZ 11.00-19.00

do 12 osób

Cena zależna od cennika

Czas trwania: 40 min. WT—PT o godz. 12:15
SOB—NDZ o godz. 12:15, 15:15

Cały rok

Udział w seansie w Kinie Sferycznym wymaga dodatkowego
biletu w cenie 8 zł za osobę.

„Przetwarzanie energii” to najbardziej unikatowa część wystawy CNiT.
Eksponaty historyczne, współczesne symulatory, gry komputerowe
pozwalają prześledzić nie tylko historię tego wyjątkowego miejsca,
ale i zapoznać się z wciąż używanymi technologiami produkcji prądu.
Ścieżka„Rozwój wiedzy i cywilizacji” prezentuje zasady przyrody, prawa nauki, związane z nimi wynalazki — wszystko to pozwoliło zbudować cywilizację, w której żyjemy. „Mikroświat — makroświat” –
to ekspozycja ukazująca to, co jest niewidoczne dla nieuzbrojonego oka
— od skrzydeł motyla pod mikroskopem elektronowym, aż po najdalszą
głębię Kosmosu.

Cały rok
do 25 osób
Czas trwania : 60 min. WT—PT: 14:15, 16:15,
SOB—NDZ: 11:15, 13:15, 14:15, 16:15 i 17:15
Zwiedzanie z przewodnikiem nie wymaga dopłat jest w cenie biletu do Centrum Nauki i Techniki EC1.
Cały rok
Przez godzinę nasi animatorzy pokażą drogę powstawania prądu,
od węgla do jego wykorzystania przy zasilaniu żarówek czy tramwajów.
Odpowiedzą na Twoje pytania i wątpliwości, zasypią ciekawostkami
i anegdotami. Oprowadzanie trwa ok. godziny.
Później zaś czekają na Ciebie dwie pozostałe wystawy tematyczne
- „Rozwój cywilizacji” i „Mikroświat-Makroświat” z mnóstwem interaktywnych eksponatów. Zwiedzisz je samodzielnie i bez pośpiechu
- zarezerwuj jednak co najmniej kilka godzin; niektórzy z naszych gości
spędzają w Centrum cały dzień!
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Przewodnik po kosmosie.
Oprowadzanie po strefach Głębokiego
Kosmosu i „Człowiek w Kosmosie”

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Jak mierzymy odległości w Kosmosie? Skąd biorą się zdjęcia obiektów
głębokiego kosmosu? Jak zostać astronautą? Co aktualnie dzieje się
w przemyśle kosmicznym? Jak wygląda praca astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Jak wygląda skafander kosmiczny?
Daj się zaprosić do podróży przez inspirujące ludzkość zagadnienia
związane z tematyką Kosmosu! Nasze wspólne zwiedzanie obejmuje
strefy Głębokiego Kosmosu i Człowiek w Kosmosie. Kończymy seansem
(dla chętnych) w Kinie Sferycznym, który trwa do pół godziny.Później
czekają na Was wszystkie pozostałe sale w CNiT.

CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1 W ŁODZI

Wyciszone wtorki w CNiT EC1
do 200 osób na godzinę
pierwszy wtorek miesiąca.

EC1 KINO SFERYCZNE
Kontakt
Targowa 1, Łódź
biuro@ec1lodz.pl
informacja@ec1lodz.pl
tel.: 48 42 600 61 00 wew. 1

W znajdującym się na terenie Kinie Sferycznym
3D pod 10-metrową kopułą można obejrzeć
wciągające pokazy, również w technologii 3D.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Cena zależna od cennika

PR ZE DSZKOLE

Cały rok
Robimy bardzo dużo, aby nasze Centrum było przyjazne
dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu zdobyliśmy nagrodę „Lodołamacze”, przyznawanej instytucjom
dostępnym dla jak najszerszego grona gości.
W czasie „Wyciszonych wtorków” w godzinach popołudniowych dźwięki, zapachy i światła na naszej ekspozycji są mniej intensywne. Pojawiają się również specjalne
piktogramy i oznaczenia ułatwiające zwiedzanie.
Te wyjątkowe dni są efektem naszej współpracy z Fundacją JiM, która przeprowadziła audyt wystaw Centrum
Nauki i Techniki EC1, zasugerowała sposoby oznaczenia
eksponatów i wskazała te elementy, których użycie może
wywołać nadmierny hałas lub zbyt mocne wrażenia
świetlne. Fundacja przeprowadziła również szkolenia dla
naszych pracowników, które przygotowały ich do pracy
z osobami ze spektrum autyzmu.
Energia wiedzy płynie bez zmian, do jej przekazania
użyjemy po prostu nieco innych środków. Zapraszamy!
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Pokaz w Kinie Sferycznym CNiT:
Molekularium
do 44 osób
Czas trwania pokazu: 22 minut
Cena zgodna z cennikiem.
Cały rok

Pokaz dla najmłodszych gości odwiedzających Centrum
Nauki i Techniki EC1. Przy pomocy magicznego statku kosmicznego mogą oni doświadczyć świata nie tylko w skali
makro, ale – przede wszystkim – w skali mikro,
na poziomie cząsteczek i atomów. Ich przewodniczką
w tej niezwykłej podróży jest Oxy – rezolutna atomka
tlenu. Razem ze swoimi przyjaciółmi opowie, ile atomów
jest w kropli deszczu, co potrafią i jakie wyniki mają
atomy węgla, opowiedzą czym są polimery oraz jaka
jest rola atomów różnych pierwiastków w budowie życia
i całego Wszechświata.

EC1 PLANETARIUM
Kontakt
Targowa 1, Łódź
biuro@ec1lodz.pl
informacja@ec1lodz.pl
tel.: 48 42 600 61 00 wew. 1

Planetarium EC1, stanowiące część CNiT, to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek
w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, z 14-metrowym, bezszwowym ekran sferyczny
współpracujący z sześcioma projektorami 8K (generowany przez nie obraz składa się z ponad 32
mln pikseli), system przestrzennego dźwięku nie ustępujący parametrami kinowym, 110 rozkładanych
foteli dla widzów oraz jedyny w Polsce system Digistar 6.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PR ZE DSZKOLE
Przygody Rosetty i Philae

Kosmos dla najmłodszych

Polaris

do 110 osób

do 110 osób

do 110 osób

do 110 osób

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Cena zgodna z cennikiem.

Cena zgodna z cennikiem.

Cena zgodna z cennikiem

Cena zgodna z cennikiem

Cały rok

Cały rok

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Pokaz „Przygody Rosetty i Philae” przeznaczony jest
dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Przenosi on nas do
świata wielkich osiągnięć ludzkości. Dzieci zapoznają się
z historią badań mniejszych ciał Układu Słonecznego.
Głównymi bohaterami jest sonda Rosetta oraz jej mały
towarzysz – lądownik Philae, którzy wspólnie dokonują
przełomowych badań. W czasie swojej podróży
odwołują się zarówno do czasów, kiedy ludzie próbowali
interpretować czym są komety jak i do współczesnych
osiągnięć naukowych na tym polu.
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Andromeda i Perseusz

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Oto popularna wersja jednego z najbardziej znanych
mitów greckich. Pod kopułą Planetarium EC1 opowiemy Wam o losach greckiego herosa Perseusza a także
dwóch królewskich rodzin - władców Argos (króla
Akrizjosa i jego córki Danae) oraz Etiopii (króla Cefeusza, królowej Kasjopei oraz królewny Andromedy). Nasi
Widzowie dowiedzą się także, jaki związek mają greckie
mity, w tym te przedstawiane w trakcie pokazu, z gwiazdozbiorami widocznymi na nocnym niebie.

Dzieci są zapoznawane z Układem Słonecznym — jego
położeniem w Drodze Mlecznej, a także ze Słońcem
oraz planetami. Następnie przedstawiamy gwiazdozbiory Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy oraz inne widoczne na
nocnym niebie i opowiadamy o mitach i legendach z nimi
związanych. Pokazujemy najciekawsze obiekty możliwe
do zaobserwowania w danej porze roku (dlatego pokaz
jest nieco inny latem a inny zimą). Kładziemy nacisk na interakcje z dziećmi; prezenterzy nie tylko odpowiadają na
pytania, ale wsłuchują się w ich opinie i inicjują dyskusje.

Poznajcie Vladimira – niedźwiedzia polarnego mieszkającego, jak wszystkie inne, na biegunie północnym.
Lubi budować domki z lodu a obok nich – przeręble.
Potem wystarczy już tylko usiąść, łowić ryby i je jeść…
Brzmi wspaniale? Owszem, ale jest trochę nudno. Pewnej
polarnej nocy do igloo Vladimira zbliża się dziwna
postać, ciągnąca za sobą jeszcze dziwniejszą walizkę.
To pingwin James – podróżnik z bieguna południowego,
który uwielbia kolekcjonować śnieżki ze śniegu leżącego
w różnych rejonach świata. Lubi też oglądać rozgwieżdżone niebo, do czego przekonuje także Vladimira.

EC1 ULICA ŻYWIOŁÓW
Kontakt
Targowa 1, Łódź
biuro@ec1lodz.pl
informacja@ec1lodz.pl
tel.: 48 42 600 61 00 wew. 1

„Ulica Żywiołów” to nowa oferta skierowana do najmłodszych odbiorców – dzieci w wieku 3-10 lat
i ich rodzin. Jest ona zorganizowana wokół tematu pięciu żywiołów: Wody, Ziemi, Życia, Ognia
i Powietrza – 5 stref tematycznych, każda pod opieką innego Żywiołaka. Wystawa ma na celu
stworzenie optymalnych warunków do samodzielnego poszerzania wiedzy o świecie poprzez ruch, zabawę, przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PR ZE DSZKOLE
Warsztaty „O czym szumią drzewa?”

Warsztat „Bitwa na śnieżki”

do 15 osób

do 15 osób

do 15 osób

Czas trwania zajęć: 45 minut

Czas trwania zajęć: 45 minut

Czas trwania zajęć: 45 minut

Cena zgodna z cennikiem

Cena zgodna z cennikiem

Cena zgodna z cennikiem

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Sosny, buki i platany. Nasi cisi towarzysze spacerów i wycieczek. Ale
czy na pewno nie wydają dźwięków? Dowiemy się skąd się biorą różne
leśne odgłosy, nauczymy się „czytać” w słojach drzew, a także stworzymy sprytne urządzenie pokazujące czy jest sucho, czy wilgotno.

12

Warsztat „Stary niedźwiedź mocno śpi”

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Na dworze coraz chłodniej, a dni stają się krótsze. Jak poradzić sobie
z jesienną słotą? Wpaść w odwiedziny na Ul. Żywiołów i przekonać
się, jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Dowiemy się o różnych
strategiach przetrwania w surowych warunkach, stworzymy obrazek
zmieniający kolor futra wybranego zwierzaka oraz smaczną przekąskę
dla ptaków.

Pada o każdej porze, gdy już ciepło być nie może. Jest biały i zimny,
z zapachu podobny do wody. O czym mowa? O śniegu! Na warsztatach dowiemy się czym jest śnieg, jak powstaje i jakiego jest kształtu.
Wyczarujemy własny śnieg i sprawdzimy, czy będzie odpowiedni
do bitwy na śnieżki.

AQUAPARK FALA
Kontakt
Unii Lubelskiej 4, Łódź
marketing@aquapark.lodz.pl
tel.: 42 683 44 89

Jeden z największych obiektów tego typu w Polsce. Posiadający atrakcyjną część wewnętrznych
atrakcji całorocznych, jak również teren zewnętrznych basenów, które otwarte są w sezonie letnim.
Na terenie Aquaparku znajdują się: baseny sportowe, baseny rekreacyjne, basen z falą, solanki,
wodne place zabaw, brodziki dla najmłodszych, megazjeżdżalnie, jacuzzi, sauny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PR ZE DSZKOLE
Przedszkolaki na fali

*

Najem torów

od 8 osób

od 15 osób

w zależności od rodzaju toru 8 lub 10 osób
na wybranym torze

Czas trwania : 60—120 minut
9.00—16.00

Czas trwania : 1h, 2h, 3h, 5h, cały dzień

Czas trwania: minimum godzina

1h – 11 zł (osoba),
2h – 17 zł (osoba)

PN - PT: 1h – 15 zł, 2h – 23 zł, 3h – 30 zł, 5h – 42 zł,
cały dzień – 53 zł;

W zależności od wybranego toru oraz godziny najmu;
ceny od 75 zł do 200 zł dla grupy

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Wymagana wcześniejsza rezerwacja
( minimum 7 dni wcześniej)

Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku; wejście rekreacyjne
– Strefa Basenowa; możliwość przeprowadzenia dodatkowo zajęć
z animatorem; opiekun grupy wchodzi bezpłatnie; dzieci mają 30 minut
na przebranie się.
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Uczniowie na fali
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*

Wymagana wcześniejsza rezerwacja
( minimum 7 dni wcześniej)

Oferta obowiązuje przez cały tydzień; wejście rekreacyjne – Strefa Basenowa; możliwość przeprowadzenia dodatkowo zajęć z animatorem;
opiekun grupy wchodzi bezpłatnie; dzieci mają 20 minut na przebranie się.

Możliwe jest wynajęcie toru lub torów na basenach sportowych w celu
prowadzenia zajęć nauki pływania ( r ramach umowy stałej współpracy
lub jako wynajęcie jednorazowe).

ZOO
Kontakt
Konstantynowska 8/10, Łódź
dydaktyka@zoo.lodz.pl
tel.: 42 632 75 79 wew. 292

Łódzki Ogród Zoologiczny znajduje się w parku na Zdrowiu, największym parku miejskim. Obecnie
na ponad połowie terenu powstaje Orientarium. To wielkopowierzchniowa ekspozycja wodno-lądowa
fauny i elementów kultury strefy orientalnej, czyli południowo-wschodniej części Azji. Dzięki Orientarium na terenie obiektu powstaną łączone wybiegi dla różnych zwierząt, ogród wzbogaci się również
o szereg gatunków które nigdy nie mieszkały w Łodzi, takich jak rekiny, płaszczki, orangutany czy
pantery mgliste.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PR ZE DSZKOLE
Wycieczka po zoo z przewodnikiem

Poznajemy i obalamy mity o zwierzętach

do 29 osób

do 29 osób

do 29 osób

Czas trwania: 60—90 minut

Czas trwania: 60—90 minut

Czas trwania: 60—90 minut

Cena zależna od cennika

Cena zależna od cennika

Cena zależna od cennika

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Podczas wycieczki z naszym przewodnikiem będzie można podziwiać
między innymi takie gatunki zwierząt jak tygrysy, lemury, czy kangury.
Posłuchać ciekawostek z ich życia, obalić niektóre mity na temat zwierząt, a także poznać wiele zdumiewających faktów. Przyznaj sam,
że ta oferta brzmi interesująco!
Obecnie opiekujemy się 2140 zwierzętami - przedstawicielami 310 gatunków.
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Poznajmy się!
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Zajęcia edukacyjne, poszerzające wiedzę na temat zwierząt zamieszkujących poszczególne kontynenty. „Wycieczka” wzdłuż i wszerz kuli
ziemskiej staje się okazją do odkrywania środowiska, tajników życia
oraz cech charakterystycznych wybranych gatunków. Informacje
podane są w przystępny i dostosowany do wieku uczestników sposób,
a formuła „ucząc - bawić, bawiąc – uczyć” wzbudza zainteresowanie,
intryguje i zachęca do zadawania pytań. Punktem kulminacyjnym jest
pokaz jednego z mieszkańców ZOO.

Nauka przez zaskoczenie i łamanie stereotypów. Zachętą do dyskusji
stają się utrwalone w dziecięcej wyobraźni mity na temat zwierząt.
Uczestnicy mają okazję przekonać się, że zwierzęcy świat jest pełen
zdumiewających faktów, upewnić się ile naprawdę nóg ma stonoga,
czy istnieją na świecie papugi jedzące mięso itd. Zajęcia mają charakter teoretyczno-doświadczalny. Ich zwieńczeniem jest prezentacja
przedstawicieli gatunków, o których wyobrażenia najczęściej odbiegają
od rzeczywistości.

OGRÓD BOTANICZNY W ŁODZI
Kontakt
Krzemieniecka 36/38, Łódź
sekretariat@botaniczny.lodz.pl
tel.: +42 688 44 20

Ogród Botaniczny w Łodzi zajmuje powierzchnię 67 ha. Znajduje się w zachodniej części miasta,
w sąsiedztwie Parku Na Zdrowiu, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz rezerwatu „Polesie
Konstantynowskie”. Rośnie tu ponad 5000 gatunków, odmian i taksonów. Kolekcje roślin gruntowych
eksponowane są w dziewięciu działach tematycznych zajmujących powierzchnię około 58 ha.

P E Ł N A O F E R TA
WA R SZ TATÓW

PR ZE DSZKOLE
Wiosna w Ogrodzie

Jesień w Ogrodzie

Zima w przyrodzie

do 30 osób

do 30 osób

do 30 osób

do 30 osób

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety wstępu
do Ogrodu

Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety wstępu
do Ogrodu

Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety wstępu
do Ogrodu

Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety wstępu
do Ogrodu

Kwiecień — Maj

Czerwiec — Sierpień

Wrzesień — Październik

Grudzień — Luty

Zajęcia terenowe, podczas których uczestnicy dowiadują się o zmianach zachodzących w przyrodzie wiosną
oraz zapoznawane są z roślinami, których kwitnienie
przypada na tę porę roku. Podczas spaceru po Ogrodzie
uczestnicy obserwują przyrodę i odkrywają jej piękno.
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Kolorowe lato w Ogrodzie
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Zajęcia terenowe prowadzone w okresie letnim, podczas
których uczestnicy odwiedzają najbardziej kolorowe
zakątki Ogrodu. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom
rośliny kwitnące, zwraca uwagę na ich barwę i zapach.
Spacer po Ogrodzie jest połączony z obserwacją przyrody i odkrywaniem jej piękna.

Zajęcia, podczas których uczestnicy spacerując po
Ogrodzie obserwują oznaki jesieni. Prowadzący zwraca
dzieciom uwagę na kolory oraz kształty liści i owoców,
pokazuje również jesienne kwiaty a także opowiada
o zmianach zachodzących o tej porze roku w przyrodzie.
Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach (np. szukają
owoców i nasion wybranych roślin) oraz starają się udzielić odpowiedzi na proste pytania prowadzącego.

Zajęcia, podczas których dzieci dowiadują się jak przebiega zima w przyrodzie i co się dzieje z roślinami i zwierzętami o tej porze roku. Prowadzący rozmawia z dziećmi
o dokarmianiu ptaków podczas zimy oraz opowiada
o śladach i tropach zostawianych zimą przez zwierzęta.
Podczas zajęć dzieci otrzymują kolorowanki oraz proste
zadania do wykonania związane z tematem lekcji.

OGRÓD BOTANICZNY W ŁODZI
PR ZE DSZKOLE
Przyroda moim domem

Wyczarowane z natury

do 30 osób

do 30 osób

do 30 osób

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety

Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety

Cena zajęć dla grupy: 60zł

przez cały rok, od poniedziałku do piątku

Sezon, w którym odbywają się zajęcia: przez
cały rok, od poniedziałku do piątku

Kwiecień — Październik
Podczas zajęć dzieci obserwują przyrodę, używając
do jej poznania zmysłów, takich jak: wzrok, słuch, dotyk
i węch. Prowadzący pokazuje dzieciom piękno przyrody
i mówi o tym jak wielką ma ona wartość. Dzieci dowiadują się, że są częścią przyrody i że należy ją chronić.
Zajęcia mają na celu wzbudzenie w dzieciach pozytywnych emocji w stosunku do przyrody, w tym radości
z odkrywania jej tajemnic.
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Poznajemy rośliny chronione
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Zajęcia, podczas których dzieci zapoznawane są z tematyką roślin chronionych. Prowadzący wyjaśnia w jakim
celu chroni się rośliny oraz pokazuje przykłady roślin
chronionych. Dzieci dowiadują się czym jest ogród botaniczny i w jaki sposób można chronić przyrodę.
Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o przyrodę, w tym o świat roślin.
Temat realizowany na terenie Ogrodu (w sezonie otwarcia Ogrodu) oraz w sali dydaktycznej (poza sezonem).

Zajęcia plastyczne dla najmłodszych, z wykorzystaniem materiału roślinnego i przy użyciu różnych technik
plastycznych. Podczas zajęć prowadzący przedstawia
dzieciom w formie prezentacji fotografie przyrodnicze.
Dzieci zainspirowane pięknem przyrody wykonują prace
plastyczne. Zajęcia mają na celu rozwój zdolności manualnych, a także rozwój wyobraźni i sfery emocjonalnej.
Temat realizowany w sali dydaktycznej.

Wycieczka ogólna
po Ogrodzie Botanicznym
do 30 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia
Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety
Kwiecień — Październik
Spacer po Ogrodzie, łączący obserwację przyrody
ze zwiedzaniem najbardziej atrakcyjnych dla dzieci
zakątków Ogrodu. Prowadzący pokazuje dzieciom różne
działy Ogrodu i opowiada o roślinach rosnących na ich
terenie. Podczas spaceru po Ogrodzie dzieci obserwują
przyrodę i odkrywają jej piękno.

PALMIARNIA OGRODU BOTANICZNEGO W ŁODZI
Kontakt
Józefa Piłsudskiego 61, Łódź
palmiarnia@botaniczny.lodz.pl
tel.: +42 674 96 65

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego w Łodzi położona jest w zabytkowym Parku Źródliska I. Egzotyczna
kolekcja roślin to żywa historia miasta, która została zapoczątkowana przez łódzkich fabrykantów
już w XIX w. – szacuje się, że najstarsze rośliny mają ponad 150 lat. Łódzka Palmiarnia to miejsce pełne ciepła i egzotyki w centrum miasta, a poprzez krótki popołudniowy spacer można odwiedzić kilka
stref klimatycznych Ziemi i poczuć się jak na wakacjach w tropikach o każdej porze roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PR ZE DSZKOLE
Znane i nieznane
egzotyczne rośliny jadalne

Przedziwny świat roślin

Kolorowy świat tropików

Wycieczka z przewodnikiem

do 20 osób

do 20 osób

do 20 osób

Czas trwania zajęć: 60 minut
Wtorek—Piątek

Czas trwania zajęć: 60 minut
Wtorek—Piątek

Czas trwania zajęć: 60 minut
Wtorek—Piątek

60 zł/ grupa + bilety

60 zł/ grupa + bilety

60 zł/ grupa + bilety

Cały rok

Cały rok

Cały rok

do 20 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Wtorek—Piątek
60 zł/ grupa + bilety
Cały rok
Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z roślinami, których owoce, liście, kwiaty i inne elementy są wykorzystywane przez
człowieka jako pożywienie. W czasie spaceru po Palmiarni,
dzieci mają za zadanie odszukać znane im owoce.
Przy wszystkich pokazanych podczas zajęć roślinach
prowadzona jest krótka rozmowa. Pod koniec zajęć dzieci
otrzymują karty pracy. Ich zadaniem jest pokolorowanie
schematycznych konturów poznanych na zajęciach owoców.
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Celem zajęć jest przedstawienie dzieciom jak przedziwnie i różnorodnie mogą być zbudowane rośliny. W czasie
zajęć dzieci poznają podstawy budowy roślin oraz przykłady różnorodnych przystosowań do warunków środowiska. Pod koniec zajęć dzieci otrzymują karty pracy.
Ich zadaniem jest pokolorowanie schematycznych
konturów poznanych na zajęciach osobliwych roślin.

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z mnogością barw,
jakie mogą napotkać poznając świat roślin tropikalnych.
W czasie spaceru po Palmiarni dzieci mają za zadanie
zaobserwować najbarwniejsze i najbardziej niezwykłe
kwiaty, owoce czy liście. Dowiadują się, dlaczego rośliny
wykształcają kolorowe pędy. Po zakończonych zajęciach
dzieci otrzymują karty pracy, w których kolorują poznane rośliny.

W trakcie wspólnego spaceru z przewodnikiem, dzieci
oraz młodzież poznają historię Palmiarni oraz najważniejsze elementy kolekcji roślin szklarniowych. Prowadzący prezentuje rośliny egzotyczne pochodzące z różnych
części świata, rośliny w danym momencie kwitnące,
owocujące, a także cechujące się swoistymi, często
niezwykłymi przystosowaniami. Prezentowane są również
przykłady zastosowań tych roślin przez człowieka.

EXPERYMENTARIUM
Kontakt
Drewnowska 58, Łódź
rezerwacje@experymentarium.pl
tel.: 42 633 52 62

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Experymentarium to interaktywne centrum nauki, gdzie każdy może samodzielnie poznać i zrozumieć
nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia, korzystając z wystawy oraz projektów interaktywnych umożliwiających samodzielne poznawanie zagadnień z wielu dziedzin nauki, techniki oraz kultury. Posługując się atrakcyjną metodą edukacji przez zabawę i samodzielne eksperymenty, w czytelny
i prosty dla wszystkich sposób przekazujemy uczniom wiedzę, która poznawana tylko z podręczników
wydaję się trudna do przyswojenia, bądź nudna. Wycieczka z animatorem po naszych atrakcjach,
lub organizowane przez nas warsztaty to doskonałe uzupełnienie lekcji przeprowadzonych w szkole.

PR ZE DSZKOLE
Experymentarium

Świat magnesów

do 60 osób

od 12 do 25 osób

od 12 do 25 osób

Czas trwania zajęć: 60 lub 90 minut

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

15 zł (60 min.) lub 21 zł (90 min.)

21 zł

21 zł

Cały rok

Cały rok

Cały rok

*

Wymagana wcześniejsza rezerwacja, min. 10 dni
przed planowaną wizytą.
Wystawa interaktywna na terenie której znajduje się około 70 eksponatów z różnych dziedzin nauki. Wystawa dedykowana jest dla każdej
grupy wiekowej. By urozmaicić zwiedzanie w ofercie dostępna jest gra
tematyczna – są to pytania, rebusy, zagadki związane z wystawą,
dostosowane do wieku uczestników.
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Ekologia: Recykling

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

*

Wymagana wcześniejsza rezerwacja, min. 10 dni
przed planowaną wizytą.
Na zajęciach poruszymy kwestię recyklingu i segregacji odpadów.
Uczestnicy w ciekawy i aktywny sposób poznają konsekwencje wyrzucania śmieci w niedozwolonych miejscach oraz dowiedzą się co mogą
zrobić, aby produkować ich mniej. Na koniec każdy uczestnik otrzyma
torbę bawełnianą, którą ozdobi według własnego pomysłu i zabierze
do domu.

*

Wymagana wcześniejsza rezerwacja, min. 10 dni
przed planowaną wizytą.
Podczas zajęć zabierzemy najmłodszych w świat magnesów. Wytłumaczymy czym jest magnes i dlaczego przyciąga różne przedmioty. Dzieci
na zajęciach własnoręcznie ozdobią magnesy, które później zabiorą
ze sobą jako pamiątkę.

EXPERYMENTARIUM
PR ZE DSZKOLE
Ekologia: Czyste powietrze

*

Cztery żywioły

Pokaz profesora Einsteina

od 12 do 25 osób

od 12 do 25 osób

od 12 do 25 osób

od 12 do 50 osób

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 25—30 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

21 zł

21 zł

21 zł

10 zł

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Wymagana wcześniejsza rezerwacja,
min. 10 dni przed planowaną wizytą.

Zajęcia w prosty sposób wytłumaczą dzieciom czym jest
powietrze oraz jakie ma właściwości. Uczestnicy zajęć
dowiedzą się, jak mieszkańcy Ziemi przyczyniają się
do zanieczyszczania atmosfery oraz dlaczego czyste
powietrze jest ważne dla ich zdrowia i jak o nie dbać.
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Ekologia: Czysta woda
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*

Wymagana wcześniejsza rezerwacja,
min. 10 dni przed planowaną wizytą.

Zajęcia w ciekawy sposób wytłumaczą najmłodszym
czym jest woda i jakie posiada właściwości. Dzieci
dowiedzą się również, jakie substancje zanieczyszczają
wodę oraz jak ją oszczędzać i o nią dbać. Ponadto
uczestnicy skonstruują filtr i spróbują oczyścić wodę.

*

Wymagana wcześniejsza rezerwacja,
min. 10 dni przed planowaną wizytą.

Zajęcia mają charakter pokazowo-warsztatowy (wykonywane są doświadczenia pokazowe, które wykonuje animator i doświadczenia, które wykonują dzieci samodzielnie).Celem zajęć jest ukazanie czym są cztery żywioły,
jakie płyną z nich korzyści oraz zagrożenia. Podczas
zajęć omówimy czym jest: powietrze, ogień, woda oraz
ziemia oraz przeprowadzimy doświadczenia związane
z żywiołami, takie jak: latająca torebka od herbaty,
wodujące statki, wybuch wulkanu czy ogród chemiczny.

Podczas 25 minutowego pokazu Profesor wprowadzi
wszystkich w świat nauki. Uczestnicy obserwują doświadczenia fizyczne i chemiczne w grupie do 50 osób.
Przygotowane doświadczenia dostosowane są do wieku
uczestników – od prostych zjawisk i reakcji, które można
wykonać w domu po często skomplikowane – przy użyciu
odczynników chemicznych.

MUZEUM FABRYKI
Kontakt
Drewnowska 58, Łódź
muzeumfabryki@gmail.com
muzeum@manufaktura.com
tel.:42 664 92 93
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wystawa muzeum prezentuje historię rodziny
Poznańskich i ich fabryki ze szczególnym
uwzględnieniem procesu produkcyjnego. Goście
mogą dowiedzieć się, w jaki sposób bawełna
stawała się przędzą, po czym zobaczyć, jak
zmienia się ona w tkaninę w trakcie prezentacji
pracy XIX-wiecznych krosien.

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI — ODDZIAŁ MMŁ
Kontakt
Politechniki 10, Łódź
sport@muzeum-lodz.pl
tel.: 698 492 833
Muzeum przyjazne osobom
niepełnosprawnym.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wystawa „Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej,
mocniej” wprowadza odwiedzających w historię
sportu i turystyki w wielokulturowej Łodzi oraz
jest promocją aktywności fizycznej oraz zasad
fair-play. Na wystawie są prezentowane najcenniejsze i najciekawsze zbiory muzeum, które
posiadają zarówno wielką wartość historyczną,
jak i materialną.

PR ZE DSZKOLE
Zwiedzanie z przewodnikiem
Od 10 do 25 osób

Jedzie pociąg z bawełną

Symbole igrzysk olimpijskich –
znicz i koła olimpijskie

Od 10 do 25 osób
do 25 osób

Czas trwania zajęć: 45 minut

Czas trwania zajęć: 45 minut

w cenie biletów wstępu 7,50 zł/os.

Cena zajęć dla grupy: 15zł/os.

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia
8 zł/ osoba

Cały rok

Cały rok
Cały rok

Usługa przewodnicka w języku polskim. W trakcie oprowadzania uczestnicy zobaczą pokaz pracy XIX-wiecznych maszyn włókienniczych.
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OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Aktywne zwiedzanie ekspozycji, którego rytm wyznacza
zabawa przy użyciu kostki i pionków. Wykorzystanie
motywu gry planszowej sprawia, że forma zajęć przystosowana jest do oczekiwań najmłodszych uczestników
i pozwala na ich pełne zaangażowanie w zabawę.

Zajęcia w formie warsztatów, których punktem wyjścia
jest prezentacja pamiątek olimpijskich pokazywanych
na wystawie. Dzieci po zapoznaniu się z pamiątkami
olimpijskimi prezentowanymi na wystawie oraz symbolami
igrzysk olimpijskich kolorują koła olimpijskie i medale,
a także rozwiązują zadania w specjalnie przygotowanej
książeczce edukacyjnej poświęconej idei olimpijskiej.

MUZEUM MIASTA ŁODZI
Kontakt
Ogrodowa 15, Łódź
edukacja@muzeum-lodz.pl
tel.: 42 307 13 82/ 692 926 319
Muzeum przyjazne osobom niepełnosprawnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Siedziba Muzeum Miasta Łodzi mieści się w dawnym pałacu rodziny Poznańskich, jednego z najbogatszych rodów fabrykanckich Łodzi XIX wieku. Monumentalna rezydencja jest najbardziej rozpoznawalnym budynkiem, wizytówką miasta i świadectwem XIX-wiecznej historii Łodzi, która z małej osady
w kilkadziesiąt lat stała się centrum przemysłu włókienniczego Królestwa Polskiego. Wizyta w pałacu
to nie tylko wystawne sale i pokoje burżuazji. W ramach programu edukacyjnego pracownicy Muzeum
prowadzą zajęcia na bazie wystaw, wykorzystując nie tylko walory ekspozycji, ale i najciekawszych
obiektów.

PR ZE DSZKOLE
Gdybym mieszkał w pałacu

Abecadło według Tuwima

Mieszkańcy łódzkich podwórek

do 25 osób

do 25 osób

do 25 osób

do 25 osób

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

11 zł / osoba

11 zł / osoba

11 zł / osoba

11 zł / osoba

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Lekcja muzealna składająca się z oprowadzania po
reprezentacyjnych pomieszczeniach i apartamentach
prywatnych Pałacu Poznańskiego. Podczas zajęć uczestnicy poznają XIX-wieczną obyczajowość mieszczańskiej
Łodzi związaną z pracą najbogatszych fabrykantów oraz
życiem codziennym ich rodzin. Na przykładzie wybranych eksponatów przedstawiane są różnice pomiędzy
współczesnymi domowymi zwyczajami, a zasadami
i zwyczajami panującymi w domach zamożnych łodzian.
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Łódź z lotu ptaka

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Lekcja muzealna prezentująca historię powstania Łodzi
przedprzemysłowej i związane z tym legendy. Punktem
wyjścia jest przedstawienie makiety Zaginionego Kwartału oraz rycin ukazujących dawne miasto. Ich zestawienie
pozwala uczestnikom poznać kolejne etapy rozwoju
metropolii oraz rolę, jaką w jej powstaniu odegrały rzeki.
Ponadto podczas zajęć omawiane są barwy, pieczęcie
i herb Łodzi a zwieńczeniem spotkania jest praca
plastyczna – własnoręcznie wykonana tarcza herbowa.

Lekcja muzealna przybliżająca postać Juliana Tuwima,
jego życie, twórczość oraz związki z Łodzią. Rozmowa,
prowadzona w przestrzeni wystawy poświęconej poecie,
w rytmie znanych i lubianych wierszy dla dzieci, staje
się kanwą do przedstawienia podstawowych zagadnień
z zakresu kaligrafii i liternictwa, przydatnych dla młodych
odbiorców stawiających pierwsze kroki w świecie szlaczków i liter. Elementem zajęć są również zagadki językowe
oraz krótkie ćwiczenia logopedyczne.

Podczas zajęć realizowanych na wystawie stałej „Na
wspólnym podwórku. Łódzki tygiel kultur i wyznań”
uczestnicy poznają nie tylko realia życia w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, ale również specyfikę wielokulturowego miasta i sylwetki jego „bohaterów” - ludzi, którzy
swoją społeczną działalnością przyczynili się
do polepszenia warunków życia mieszkańców Łodzi.
Podczas zajęć stosowane są metody aktywizujące
i specjalnie zaprojektowane gry edukacyjne.

MUZEUM MIASTA ŁODZI
PR ZE DSZKOLE
Secesja na talerzu

Gra w kolory

Geometria mody

do 25 osób

do 25 osób

do 25 osób

do 25 osób

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

11 zł / osoba

11 zł / osoba

11 zł / osoba

11 zł / osoba

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Warsztat połączony ze spacerem po części reprezentacyjnej części Pałacu Izraela Poznańskiego, podczas
którego uczestnicy poznają główne założenia sztuki secesyjnej oraz charakterystyczne motywy wykorzystywane przez twórców tego kierunku. Dzieci odszukują ukryte
w dekoracjach poszczególnych pomieszczeń elementy
zaczerpnięte z natury, poznają nazwy kwiatów i roślin
oraz nazwy przedmiotów codziennego użytku wykonanych na specjalne zamówienie rodziny Poznańskich.
Następnie, w części plastycznej, wykonują własną paterę
ozdobioną motywami secesyjnymi.
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Kręć się, kręć wrzeciono

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Podczas warsztatów omawiane są, na przykładzie archiwalnych fotografii związanych z przedsiębiorstwem rodziny Poznańskich, etapy produkcji materiałów bawełnianych: począwszy od działalności fabrykanckich plantacji
w odległej Azji Środkowej, przez trudny proces przędzenia i tkania, aż do finalnego produktu prezentowanego
na przykładzie wzorników materiałów z łódzkich fabryk.
Narracja zajęć łączy elementy historyczne z tekstami
kultury, muzyką i plastyką, które nawiązują do szeroko
rozumianej sztuki tkania i przędzenia. Częścią zajęć są
również zabawy językowe oraz wspólne muzykowanie
na melodię „Prząśniczki” Stanisława Moniuszki.

Warsztat prezentujący bogactwo kolorów przemysłowej
Łodzi. Podczas zajęć, na przykładzie wybranych wystaw
oraz eksponatów, uczestnicy zdobywają wiedzę na temat
barwników używanych przy produkcji tkanin, pigmentów niezbędnych do stworzenia dzieł sztuki obecnych
w muzealnej kolekcji oraz symbolicznego znaczenia
barw. Zajęcia kończą się pracą plastyczną pozwalającą
na twórczą zabawę odcieniami, wprowadzającą w zagadnienia z zakresu optyki barw oraz wzbogacającą
słownictwo związane z nazewnictwem kolorów.

Zajęcia warsztatowe prezentujące podstawowe zagadnienia z historii mody oraz metody konstrukcji strojów,
w które zaangażowane są nie tylko zmysł estetyczny
i plastyczny, ale również matematyka. Podczas zwiedzania pomieszczeń dawnego apartamentu mieszkalnego
prezentowane są archiwalne fotografie i eksponaty z muzealnych zbiorów, które są punktem wyjścia do tematów
z zakresu dawnej obyczajowości i zasad modowego
savoir-vivre’u. W części warsztatowej przedstawiane są
tajniki zawodu krawca, tak aby uczestnicy mogli spróbować swych sił w tworzeniu wykrojów i projektów ubrań
własnego pomysłu, zgodnie ze stylistyką epoki.

MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI
Kontakt
Zwycięstwa 1, Łódź
muzeum@kinomuzeum.pl
rezerwacja@kinomuzeum.pl
tel.: 42 674 09 57 w.172 (pn – wt)
42 203 24 50 (śr – nd)

Muzeum Kinematografii w Łodzi jest jedynym w Polsce muzeum, chroniącym zabytki z dziedziny
techniki, sztuki i kultury filmowej począwszy od epoki prefilmowej aż do współczesności. Atutem
ekspozycji stałej „Łódź Filmowa” jest umożliwienie zwiedzającym kontaktu z unikatowymi obiektami
ze zbiorów muzeum oraz pozyskanymi na potrzeby wystawy z instytucji filmowych i kulturalnych oraz
od kolekcjonerów i fanów kina. Siedzibą muzeum jest zabytkowy pałac Anny i Karola Scheiblerów,
w którego wnętrzach splata się historia Łodzi włókienniczej i filmowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PR ZE DSZKOLE
Dzieci lubią nie tylko misie

Najważniejsze zawody filmowe

25 osób

25 osób

25 osób

Czas trwania zajęć: 45-65 minut
ŚR—CZW 9:00, 11:00, 13:00, PT 11:00, 13:00

Czas trwania : 60 minut
ŚR—CZW 9:00, 11:00, 13:00, PT 11:00, 13:00

Czas trwania : 45 minut
ŚR—CZW 9:00, 11:00, 13:00, PT 11:00, 13:00

Cena zajęć dla grupy: 10 zł lekcja bez projekcji,
15 zł lekcja z projekcją

Cena zajęć dla grupy: 10 zł lekcja bez projekcji,
15 zł lekcja z projekcją

Cena zajęć dla grupy: 10 zł lekcja bez projekcji,
15 zł lekcja z projekcją

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Lekcja muzealna oparta o najsłynniejsze polskie dobranocki. Młodzi
uczestnicy angażowani są w zabawę poprzez bajkowe puzzle, twórcze zagadki, rymowane quizy. W trakcie lekcji muzealnej prezentujemy
prawdziwe gwiazdy filmowe, autentyczne lalki i materiały z planów
zdjęciowych. Uczestnicy poprzez serię atrakcji porządkują informacje
i zdobywają nową wiedzę zarówno o bohaterach bajek, poznając zarazem niektóre z tajemnic warsztatu animatora. Lekcji towarzyszyć może
projekcja klasycznych filmów animowanych dla dzieci.
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Magiczne seanse z kliszy

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Magiczny seans z kliszy, czyli bajki z projektora z lat 80., to zajęcia
pozwalające dzieciom wcielić się w narratorów bajkowych historii, które
sami będą opowiadać wspólnie z prowadzącymi. Tym samym młodzi
uczestnicy uczą się zaangażowanego odbioru opowieści wizualnej,
angażując się jednocześnie w kreatywny proces. Uczestnicy zajęć w formie zabawy zapoznają się z historią techniki filmowej, przyglądają się
kliszy filmowej oraz poznają zasadę działania diaskopu. Lekcja zawiera
obiekty z nowej wystawy stałej muzeum.

Omówienie najważniejszych zawodów filmowych językiem zrozumiałym
dla najmłodszych wielbicieli X Muzy. Dzieci poprzez zabawę poznają
podstawowe zawody filmowe – zgadują, kim jest reżyser, na czym
polega rola operatora filmowego, po co na lanie potrzebni są statyści.
Zajęcia wypełnione zostały twórczymi zadaniami i filmowymi wierszykami.

MUZEUM SZTUKI W ŁODZI
Kontakt
ms1 - Więckowskiego 36
(wejście od ul. Gdańskiej),
ms2 - Ogrodowa 19,
Muzeum Pałac Herbsta
Przędzalniana 72
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kolekcja, którą prezentuje ms1 i ms2 koncentruje się głównie na sztuce XX i XXI wieku. Jest to wyjątkowy
zbiór, ponieważ tworzyli ją sami artyści przekazując swoje dzieła na poczet przyszłego muzeum.
Należy podkreślić, że łódzkie Muzeum Sztuki jest jednym z najstarszych placówek muzealnych sztuki
nowoczesnej na świecie.
Muzeum Pałac Herbsta Oddział Muzeum Sztuki mieści się na terenie XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego. W odrestaurowanej rezydencji, należącej niegdyś do rodziny Herbstów można
obejrzeć wyjątkową ekspozycję wnętrz z przełomu XIX i XX wieku. Muzeum koncentruje się na promowaniu sztuki XIX stulecia oraz upowszechnianiu wiedzy dotyczącej dziedzictwa tej epoki.

PR ZE DSZKOLE
Maluchy w muzeum

Warsztaty w Muzeum Sztuki

do 12 osób (wliczając opiekunów)

do 20 osób (wliczając opiekunów)

do 25 osób

Czas trwania zajęć: 45-60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć: środy 12:00

Czas trwania : 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć : sobota 12:00, 13:00

Czas trwania : 90 minut

To zajęcia dla osób indywidualnych. Bilet = 6 zł za osobę.

To zajęcia dla osób indywidualnych. Bilet = 6 zł za osobę.

6 zł/ osoba

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Warsztaty familijne dla dzieci 1+. Wiesz wszystko o bezglutenowych
biszkoptach, rytmie drzemek, wywabianiu śladów marchewki z koszulek w rozmiarze 74 oraz wadach i zaletach kangurowania? Jeśli tak –
Muzeum Sztuki zaprasza Cię na cykl MALUCHY W MUZEUM. Sztuka
nowoczesna może stać się bowiem wspólną przygodą dla Rodzica
i Dziecka. Zapewniamy przyjazną przestrzeń, na pierwszym piętrze
Muzeum, przewijak w łazience i miejsce parkingowe dla wózków.
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Familia do kwadratu

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Warsztaty dla dzieci od lat 4 wraz z opiekunami. Aktywna forma
spotkania pozwala nie tylko budować kontakt ze sztuką współczesną,
ale również budować relacje pomiędzy małymi i dużymi uczestnikami.
Zawsze zaproponowane jest zwiedzanie fragmentu aktualnej wystawy
(jednego lub kilku dzieł) oraz adekwatne dla wieku uczestników
działanie twórcze.

Warsztaty twórcze, łączące postulaty pedagogiki twórczości, konstruktywizmu pedagogicznego, nowego cyrku i nowej muzeologii, inspirowane problematyką wystaw czasowych i wystawy stałej. Dedykowane
scenariusze dla osób z niepełnosprawnościami – z audiodekrypcjami
i tyflomateriałami dla osób niedowidzących i niewidomych, z komunikacją wspartą piktogramami dla osób ze spektrum autyzmu, dostępne
także w Polskim Języku Migowym, używanym przez prowadzących.

MUZEUM SZTUKI W ŁODZI
PR ZE DSZKOLE
Warsztaty w Muzeum Pałac Herbsta
do 25 osób

do 25 osób

Czas trwania zajęć: 45 minut

Czas trwania zajęć: 45 minut

6 zł/ osoba

6 zł/ osoba

Cały rok

Cały rok

Oferta edukacyjna adresowana do dzieci i młodzieży
szkolnej, realizowana we wnętrzach pałacu Herbsta,
w Galerii Sztuki Dawnej oraz na Księżym Młynie.
Warsztaty w MPH są okazją do poznania historii rodziny
Herbstów, obyczajowości przełomu XIX i XX w. lub sztuki
tego okresu. Poszczególne tematy przybliżamy przez
aktywności dostosowane do wieku uczestników zajęć.

25

Akademia malucha

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Warsztaty plastyczne dla zorganizowanych grup przedszkolnych. Co roku proponujemy trzy nowe tematy zajęć,
które składają się na cykl połączony wspólnym motywem
przewodnim. Punktem wyjścia jest zawsze fragment
wystawy – wybrane wnętrza pałacu lub obrazy z Galerii
Sztuki Dawnej. Do ich poznawania wykorzystujemy różne
zmysły, a każde spotkanie kończymy zabawą plastyczną.

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI
Kontakt
Piotrkowska 282 , Łódź
edukacja@cmwl.pl
tel.: 500 527 855

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest największym w Europie i unikalnym w skali świata muzeum poświęconym włókiennictwu we wszelkich jego aspektach. Bogata kolekcja obejmuje różnorodne eksponaty związane z włókienniczym procesem produkcyjnym: narzędzia, maszyny i dokumenty
dawnych zakładów produkcyjnych, papiery wartościowe spółek włókienniczych, projekty tekstyliów,
tkaniny unikatowe, przemysłowe i ludowe, odzież i akcesoria strojów. W świecie sztuki współczesnej
muzeum słynie jako organizator Międzynarodowego Triennale Tkaniny.
W ramach CMWŁ działa także Łódzki Park Kultury Miejskiej, w którym ulokowanych się osiem historycznych obiektów, typowych dla zabudowy Łodzi w XIX i na początku XX wieku.

PR ZE DSZKOLE
Warsztaty pt. „(Nie)śmieć”

Warsztat „Ene, due, like...”

do 30 osób

do 30 osób

do 30 osób

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

8 zł ulgowy/osoba

8 zł ulgowy/osoba

8 zł ulgowy/osoba

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Skąd się biorą śmieci i czy wszystkie są jednakowe? Czy warto mieć
mniej czy więcej zabawek? W jaki sposób możemy oszczędzać wodę?
Na warsztacie poznamy różne rodzaje odpadów. Dowiemy się, do
jakich pojemników powinny trafić, by jak najwięcej z nich mogło zostać
ponownie wykorzystanych. Podczas warsztatu nic nie wyprodukujemy,
ale będziemy się świetnie bawić! Wyjdziemy z głową pełną praktycznej
wiedzy na temat lepszej ochrony naszej planety!
Hasła kluczowe: środowisko / ekologia / planeta / recykling
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Warsztat „W kręgu żywiołów”

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Jakie są właściwości żywiołów? Czy moglibyśmy przetrwać bez nich
na Ziemi? Kiedy nam pomagają, a kiedy są groźne i niebezpieczne?
Podczas warsztatu poznamy cechy każdego z żywiołów – wyzwolimy w sobie ciepło ognia i przez chwilę staniemy się kroplą w morzu.
Przekonamy się, czy ziemia jest wszędzie taka sama, czy posiada jakiś
zapah. W trakcie warsztatu zastanowimy się też, czy możemy porównać
się do któregoś z żywiołów, a na koniec stworzymy żywiołową mapę
samych siebie.

„Jeszcze 5 minut zabawy, proooszę!” Brzmi znajomo? Dlaczego tak
bardzo lubimy się bawić? Co jest takiego w lalkach, pluszowych misiach
czy klockach, że tracimy zupełnie poczucie czasu i chcemy wydłużać
zabawę w nieskończoność? Na warsztat weźmiemy nie tylko dawne
zabawki, ale też porównamy je z tymi współczesnymi, a także ożywimy
kilka dawnych zabaw i gier! Na koniec sami stworzymy swoją własną
zabawkę w stylu retro!
Hasła kluczowe: historia / czas wolny / życie w dawnej Łodzi / design

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI
PR ZE DSZKOLE
Warsztat „Podaj cegłę”

Warsztat „Do czysta”

do 30 osób

do 30 osób

do 30 osób

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

8 zł ulgowy/osoba

8 zł ulgowy/osoba

8 zł ulgowy/osoba

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Co to jest fabryka? Jak wygląda? Czym się różni od domów mieszkalnych?
Czy wydaje jakieś dźwięki? Podczas warsztatów będziemy szukać cech
charakterystycznych architektury przemysłowej, wsłuchamy się w dźwięki
fabrycznych maszyn i będziemy próbowali je sami odtworzyć! Spróbujemy
też zbudować jak najwyższy komin i stworzymy własną kolorową fabrykę.
Hasła kluczowe: fabryka / przemysł / historia Łodzi
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Warsztat „Jakie jest miasto – każdy widzi”

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Łódź ze swoją zróżnicowaną architekturą to istotne miejsce na mapie
naszego kraju. Istnieje wiele sposobów na przedstawienie tego, jak
ukształtowany jest jej teren i związane z nim rozmieszczenie budynków,
parków, ulic. Co w mieście jest ważne dla każdego z nas? Na jakie
elementy miasta ludzie zwracają uwagę? Na warsztatach stworzymy
własną, oryginalną mapę-przewodnik, która pomoże innym osobom
zapoznać się z ciekawymi miejscami w mieście. Do wykonania własnych
map posłużą nam materiały na co dzień nie wykorzystywane
do tworzenia tego typu projektów tj. tkanina, bawełniane sznurki, wełna
oraz guziki.
Hasła kluczowe: urbanistyka / przestrzeń miasta / skala / mapa

Obecnie w każdym domu jest łazienka, ale nie zawsze tak było.
Czy mamy w domu kran czy nie to i tak umyć się trzeba. Dobrze jest też
czasem uprać swoje ubrania. Podczas warsztatu zobaczymy jak dawniej
radzono sobie bez bieżącej wody, czego używano do mycia się i do
prania i jak wyglądały kiedyś pralki. Sprawdzimy jakie właściwości ma
mydło a na koniec stworzymy coś, co uprzyjemni wam kąpiel!
Hasła kluczowe: mydło / higiena / historia / życie w dawnej Łodzi /
chemia

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI
Kontakt
Plac Wolności 14
edukacja@maie.lodz.pl
tel.: 42 632 84 40 wew. 29

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne to największe pod względem liczby zabytków muzeum
w Łodzi. W muzeum prezentowane są trzy stałe wystawy: archeologiczna, etnograficzna i numizmatyczna,
organizowane są również wystawy czasowe.
W skład muzeum oprócz działu archeologicznego, etnograficznego i numizmatycznego wchodzi też
dział konserwacji i badań nad zabytkami oraz jedyny w Polsce dział widowisk lalkowych. Muzeum
prowadzi również badania terenowe, prace wykopaliskowe i działalność edukacyjną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PR ZE DSZKOLE
Kogut jak wyklejany

Kodry, gwiozdy i leluje –
tajemnice polskiej wycinanki ludowej

15 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia
Cena zależna od cennika

Stwory, potwory i inne zmory
15 osób

15 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia
Cena zależna od cennika

Cena zależna od cennika
Cały rok

Cały rok szkolny
Cały rok

Sięgając po jeden z najważniejszych motywów dekoracyjnych sztuki
ludowej - koguta zapraszamy na warsztat plastyczny pobudzający zdolności manualne i małą motorykę. Dzieci będą miały za zadanie wykleić
koguta inspirując się kolorystyką używaną w tradycyjnych dekoracjach
izb wiejskich.
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Warsztat zachęca dzieci do rozwijania swoich umiejętności manualnych,
jednocześnie propaguje też wiedzę o tradycjach ściśle związanych
z centralną Polską, jaką była sztuka tworzenia wycinanek i dekorowania
nimi chałup. Uczestnicy będą mogli stworzyć wybrany przez siebie typ
wycinanki jednobarwnej lub wielobarwnej w oparciu o wzory stosowane
w okresie międzywojennym i wcześniejszym.

Kim jest chochlik, a kim gargulec? Jak wyglądają i gdzie można je
spotkać? Na warsztatach dzieci poznają fantastyczne stwory z różnych
legend. Ich zadaniem będzie też wykonanie pracy artystyczno-manualnej, gdzie bazując na opowieściach z legend stworzą własnego stwora.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI
PR ZE DSZKOLE
Sztuka epoki kamienia malowidła naskalne
do 15 osób

do 15 osób

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Cena zależna od cennika

Cena zależna od cennika

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Świat jaskiniowców pobudza wyobraźnię niejednego
brzdąca. Jak wtedy wyglądał świat? Jak radzili sobie
w nim ludzie? Podczas warsztatu dzieci poprzez twórcze
działanie poznają świat z epoki kamienia. Zajęcia rozwijają umiejętności manualne i pobudzają kreatywność.
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Moda na Witezia —
czyli o stroju w średniowieczu
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Na warsztatach pokażemy jak ubierali się Słowianie.
Opowiemy się z jakich materiałów szyto ubrania, jakie
były kroje oraz zasady, jakimi kierowano się w wyborze
stroju czy ozdób. Uczestnicy będą mogli przygotować
materiałowe laleczki „Motanki”, które ubrane zostaną
w stroje z epoki.

MTN RADOGOSZCZ
Kontakt
Zgierska 147,
b.kowska@muzeumtradycji.pl
tel.: 42 6200582

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W okresie II wojny światowej budynek dawnej
fabryki Samuela Abbego służył jako męskie
Rozszerzone Więzienie Policyjne dla mieszkańców Kraju Warty łamiących okupacyjne prawo
niemieckie. Obecnie miejsce to jest poświęcone
upamiętnieniu ofiar II wojny światowej i martyrologii mieszkańców Łodzi i Kraju Warty.

CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA
Kontakt
Wojska Polskiego 83 , Łódź
edukacja@centrumdialogu.com
tel.: +48 506 155 911

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
jest otwartą instytucją kultury, która popularyzuje
dorobki różnych kultur oraz promuje wielokulturowe i wieloetniczne dziedzictwa Łodzi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PR ZE DSZKOLE
Radogoszcz bez tajemnic!
do 30 osób

do 20 osób

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 50 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

60 zł/ grupa

Cena zgodna z cennikiem

Cały rok szkolny

Cały rok

W czasie zajęć uczniowie nie tylko zwiedzają część
radogoskiej wystawy dotyczącą życia codziennego
w Kraju Warty, poznają wyzwania i problemy dzieci
żyjących w czasie wojny i okupacji (w przeszłości, ale
również współcześnie). Dowiadują się również na czym
na co dzień polega praca muzealnika i opiekuna zbiorów. W części warsztatowej mają okazję wczuć się w rolę
kustosza, opracowując samodzielnie prawdziwe eksponaty muzealne.
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Łódź z kolorkiem
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Wyobraźcie sobie miasto w centrum Polski, w którym prawie połowa mieszkańców nie była Polakami. Tak właśnie
wyglądała Łódź przed II wojną światową. Na wycieczkę
po jej ulicach zabierze Was najmłodszy przewodnik po
Łodzi – Kolorek. Razem z nim poznacie mieszkańców
oraz codzienne życie w przedwojennej Łodzi.

TEATR MUZYCZNY W ŁODZI
Kontakt
Północna 47/51, Łódź
promocja@teatr-muzyczny.lodz.pl
tel.: 42 678 35 11

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Teatr Muzyczny w Łodzi jest jedną z najstarszych
scen muzycznych w Polsce. Naszą propozycją dla
dzieci i młodzieży jest musical oparty na popularnym filmie wytwórni DreamWorks „Madagaskar
– musicalowa przygoda”. Swoje cele i zadania
Teatr realizuje również prowadząc działalność
edukacyjną w dziedzinie teatru poprzez program
edukacji teatralnej „O-Twórz TEATR”

TEATR WIELKI W ŁODZI
Kontakt
Plac Henryka Dąbrowskiego, Łódź
edukacja@teatr-wielki.lodz.pl
Tel.: 42 647 21 42

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Teatr Wielki w Łodzi jest drugą największą
operą w kraju i jedną z największych w Europie.
Jego tradycje sięgają rozkwitu przemysłowego
miasta, jednak w obecnej formie funkcjonuje od
końca lat 60-tych XX wieku. Scena teatru gościła
wielu wybitnych artystów takich jak Nicolai Gedda, Andrea Bocelli, Barbara Hendrix, José Cura
czy Placido Domingo.

PR ZE DSZKOLE
Sensoplastyka®/zajęcia twórcze

Muzyczny Plac Zabaw/
zajęcia muzyczne

od 4 do 7 osób

Opera na poduchach

Za kulisami

do 25 osób

od 10 do 25 osób

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
PON—PT

20 zł/ osoba
opiekun bezpłatnie

10 zł/ osoba (5zł/osoba w akcji Bliżej Teatru)
opiekun bezpłatnie

Cały rok

Cały rok

od 5 do 15 osób
Czas trwania zajęć: 50 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Cena zajęć dla grupy: 200zł
Cena zajęć dla grupy: 300zł
Cały rok
Cały rok
Sensoplastyka® to zajęcia rozwojowe, które polegają na
wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Mnogość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć.
Naszym celem jest pobudzenie wszystkich zmysłów tak,
aby dziecko mogło samo na własnej skórze poczuć ich
oddziaływanie. Zapewniamy swobodę ruchu, pracujemy
na podłodze, nie przy stołach. Odzież ochronna i fartuchy nie będą nam potrzebne, bawimy się w odzieży
przeznaczonych do ubrudzenia. Nie pospieszamy, nie
zachęcamy, dajemy dzieciom czas na oswojenie
i zapoznanie się z otoczeniem.
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Zapraszamy na warsztaty dla najmłodszych, będące
wspaniałym wprowadzeniem do świata muzyki i dźwięków. Poprzez ruch, śpiew i granie na instrumentach
muzycznych będziemy rozwijać poczucie rytmu i wrażliwość słuchową, oraz odkrywać, jak wielką radość może
dawać spontaniczne muzykowanie. Tego typu zajęcia
i ćwiczenia mają niebywałe znaczenie w rozwijaniu
koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, koncentracji
uwagi i pamięci.

Zajęcia łączą w sobie elementy warsztatów taneczno-ruchowych oraz plastycznych. Każde zajęcia związane
są tematycznie z innym spektaklem z repertuaru teatru
m.in. „Kopciuszek”, „Dziadek do orzechów”, „Królewna
Śnieżka”, „Don Kichot” – dzieci poznają kostiumy i rekwizyty z danego przedstawienia, słuchają fragmentów
muzyki, do której wykonują ćwiczenia taneczne, tworzą
prace plastyczne związane z tematem spotkania. Zajęcia
odbywają się w specjalnej sali przeznaczonej do działań edukacyjnych.

Wizyta za teatralnymi kulisami może być niezapomnianą
przygodą dla każdego, bez względu na wiek, płeć czy
zainteresowania. Wycieczki po teatrze są niepowtarzalną okazją, by stanąć na jednej z największych scen operowych w kraju i Europie, poczuć dreszcz emocji, którego
na co dzień doświadczają artyści – artyści największej
sławy jak np.: Renato Bruson, Placido Domingo, Boris
Ejfman, Alicia Alonso, Kiri Te Kanawa. W świecie teatralnych kulis jest jeszcze wiele ścieżek, które warto odkryć.

TEATR PINOKIO W ŁODZI
Kontakt
Kopernika 16, Łódź
rezerwacje@teatrpinokio.pl
edukacja@teatrpinokio.pl
tel.: 42 636 66 90, 601 368 591

Teatr PINOKIO w Łodzi to miejsce wykraczające poza ramy tradycyjnej instytucji kultury. Naszą misją
jest przygotowywanie spektakli repertuarowych oraz działań z pogranicza różnych dziedzin twórczości dla widzów w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Tworzymy propozycje artystyczne dla osób zarówno z regionu łódzkiego, jak i całej Polski. Prowadząc
nowatorskie działania z dziedziny edukacji kulturalnej, pomagamy widzom w stawianiu zarówno
pierwszych, jak i kolejnych kroków w fascynującym świecie kultury i sztuki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PR ZE DSZKOLE
Bajki pomagajki,
czyli warsztaty z oswajania emocji
od 10 do 15 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
270 zł/ grupa
Wrzesień—Czerwiec
Czy można zgubić dobry humor? Czy jego brak to
coś złego? Czy każdy smuci się tak samo, tak samo się
cieszy, złości, boi? Spotkanie z wykorzystaniem elementów bajkoterapii i plastykoterapii, które wesprze najmłodszych w procesie oswajania podstawowych emocji,
a dorosłym pozwoli spojrzeć na nie oczami dziecka.
Wspólne „czytanie na dywanie”, zabawy z wykorzystaniem klocków i kart obrazkowych, rysowanie, wycinanie
i wyklejanie… Zaplanowane działania pozwolą uczestnikom w bezpiecznych warunkach spotkać się z różnymi
historiami i postawami, odkryć wartości, jakie niosą ze
sobą poszczególne emocje, wreszcie – wyrazić każdą
z nich po swojemu.
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TEATR LALEK ARLEKIN IM. HENRYKA RYLA
Kontakt
1 go Maja 2, Łódź
(wejście dla widzów Wólczańskiej 5)
edukacja@teatrarlekin.pl
tel. 42 633 08 94 wew. 121
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Teatr Lalek Arlekin został założony w 1948 r. przez Henryka Ryla. Zespół teatru dba o to, żeby
przybliżać dzieciom bajkowy kanon, a zarazem stara się przedstawić otaczającą rzeczywistość we
współczesny sposób. Specjalizuje się w spektaklach, w których wykorzystywane są różne techniki animacyjne. Gra lalek ( m.in. marionetek, jawajek, kukieł pacynek) łączy się tutaj z grą aktorów
w żywym planie. Zespół Arlekina jest jednym z nielicznych na świecie posługujących się trudną techniką marionetek długoniciowych. Oprócz działalności scenicznej Arlekin prowadzi także działania
edukacyjne i warsztatowe w ramach Pracowni Twórczego Widza. Składają się na nią warsztaty dla
grup, szkół i przedszkoli oraz dla rodzin z dziećmi.

PR ZE DSZKOLE
Warsztat w ramach
Pracowni Twórczego Widza:
Teatr przedmiotu
(online lub na żywo)

Dzika strona Arlekina –
leśne warsztaty teatralne dla dzieci
maks. 20 osób

10 — 30 osób

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Czas trwania zajęć: 45 min

20 zł / osoba

20 zł / osoba (warsztaty na żywo),
100 zł / grupa (warsztaty online)
Cały rok szkolny
Warsztaty, w których to nie słowo będzie na pierwszym
planie. Zobaczycie, że w teatrze wszystko może być
rekwizytem. Grać można papierem, kawałkiem materiału, kijem od szczotki czy czymkolwiek innym. Nadamy
przedmiotom duszę, rozbudzimy wyobraźnię. Uczestnicy warsztatów stworzą z kilku wybranych przez siebie
przedmiotów krótkie etiudy i postaci sceniczne. Rzeczy
potrzebne do warsztatu: każdy uczestnik wybiera kilka
dowolnych przedmiotów.
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Warsztaty odbywają się w lesie przy Ośrodku
Edukacji Ekologicznej, ul. Wycieczkowa 107

Warsztaty dla dzieci, którym nie straszny deszcz wiatr
i brzydka pogoda. „Dzika strona Arlekina” to leśne
warsztaty teatralne skierowane do młodych dzikusów.
Podczas warsztatów udowodnimy Wam, że teatr można
tworzyć wszędzie i ze wszystkiego - niezależnie od miejsca i korzystając z dobrodziejstw natury.

Warsztat w ramach Pracowni
Twórczego Widza: Zabawa teatrem.
Warsztat z elementami pedagogiki
zabawy (online lub na żywo)

Warsztaty teatralne dla przedszkoli
maks. 20 osób
Czas trwania zajęć: 30 min

10 — 30 osób

50 zł / grupa

Czas trwania zajęć: 45 min
20 zł / osoba (warsztaty na żywo),
100 zł / grupa (warsztaty online)
Cały rok szkolny
Warsztat oparty na elementach pedagogiki zabawy
z wykorzystaniem ćwiczeń dramowych, ale przede
wszystkim wywołujący uśmiech. Ćwiczenia dobrane
będą w taki sposób, aby pokazać warsztat pracy aktora
i teatr jako dobrą zabawę, która zbliża do siebie ludzi.
Dodaje też odwagi i pozwala uwierzyć, że zajęcia
teatralne są dla każdego, niezależnie od wieku czy doświadczeń teatralnych lub ich braku. Teatr to miejsce dla
wszystkich! Do warsztatu potrzebne: wygodne ubrania
i dobry humor.

?

*

Warsztaty mogą odbyć się w wariancie
online lub stacjonarnie.

Teatralne zabawy dla maluchów, przybliżające teatr jako
miejsce pełne fantastycznych postaci, dziwów i tajemnic,
które tylko czekają na odkrycie.

CENTRUM KULTURY MŁODYCH
Kontakt
Lokatorska 13 , Łódź
Dąbrowskiego 93, Łódź
ckm@ckm.lodz.pl
tel.: 42 684 24 02
P E Ł N A O F E R TA
WA R SZ TATÓW

Centrum Kultury Młodych to od 35 lat gościnne, przyjazne miejsce, z wieloma różnorodnymi propozycjami dla mieszkańców Łodzi i regionu. Współpracujemy z wykwalifikowanymi instruktorami, którzy
przez cały rok prowadzą zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach i kołach zainteresowań.
Organizujemy imprezy artystyczne: koncerty i festiwale muzyczne, przeglądy teatralne, wystawy,
spotkania z ludźmi sztuki, plenery i happeningi uliczne. W odpowiedzi na wyzwania rozwijającego
się społeczeństwa prowadzimy zajęcia terapeutyczne i akcje profilaktyczne, a współpracując ze
szkołami wdrażamy autorskie programy edukacyjne. Nasze działania wykraczają poza środowisko
lokalne i maja zasięg regionalny, krajowy i międzynarodowy.

PR ZE DSZKOLE
Pocztówka z …
prelekcja połączona z warsztatami

*

Roztańczone cztery kultury –
warsztaty tańca

O duchu Szcheiblera —
prelekcja połączona z warsztatami

do 30 osób

do 30 osób

do 30 osób

do 30 osób

Czas trwania zajęć: 30—90 minut

Czas trwania zajęć: 30—90 minut

Czas trwania zajęć: 30—90 minut

Czas trwania zajęć: 60—90 minut

11 zł/osoba

11 zł/osoba

11 zł/osoba

11 zł/osoba

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

m.marszalkowska@ckm.lodz.pl;
p.sarnik@ckm.lodz.pl

Zajęcia omawiające dlaczego Łódź stała się ośrodkiem
przemysłu włókienniczego, skąd wzięło się pojęcie Czterech Kultur oraz pojęcie Ziemi obiecanej. Celem zajęć jest
poznanie z historią miasta , jego specyfiką , wielokulturowością. Prowadzone w formie interaktywnej , gdzie obok
prezentacji multimedialnej wykorzystuje się gry.
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O Ludwiku Grohmannie co nie chciał
być fabrykantem
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*

prowadzący Małgorzata Marszałkowska
m.marszalkowska@ckm.lodz.pl

Zajęcia w ramach edukacji regionalnej o życiu Ludwika Grohmana, jego pasji oraz o słynnych Beczkach
Grohmana. Celem zajęć jest poznanie z historią miasta, z anegdotami o ludziach mających wpływ na jego
rozwój. Prowadzone w formie interaktywnej , gdzie obok
prezentacji multimedialnej wykorzystuje się zabawy i tańce.

*

prowadzący Małgorzata Marszałkowska
m.marszalkowska@ckm.lodz.pl

Zajęcia w ramach edukacji regionalnej mające na celu
zapoznanie uczestników z pojęciem „czterech kultur”
a przede wszystkim z tańcami polskimi, żydowskimi,
rosyjskimi i niemieckimi. Celem zajęć jest zapoznanie
uczestników z historią miasta, narodowościami i kulturami,
które miały wpływ na rozwój Łodzi.

*

prowadzący Małgorzata Marszałkowska
m.marszalkowska@ckm.lodz.pl

Zajęcia w ramach edukacji regionalnej omawiające
legendy związane z historią miasta i ludźmi z wiązanymi
z jego rozwojem. Celem zajęć jest poznanie z historią
miasta, z legendami z nim związanymi. Prowadzone
w formie interaktywnej, gdzie obok prezentacji multimedialnej wykorzystuje się elementy dramy i zabawy.

BOK — CENTRUM ANIMACJI I REWITALIZACJI „RONDO”
Kontakt
Limanowskiego 166, Łódź
sekretariat@bok.lodz.pl
rondo@bok.lodz.pl
tel.: 42 6533645

Wolno stojący budynek z parterem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych (podjazd i toaleta).
W obiekcie znajdują się: sala galeryjna z profesjonalnym wyposażeniem akustyczo-oświetleniowym;
pracownie plastyczna, muzyczna, językowa oraz pomieszczenia klubowe. Zajęcia mogą odbywać
się na trzech poziomach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PR ZE DSZKOLE
Jestem eko

Drogi do siebie

W świecie teatru

do 20 osób

do 15 osób

do 15 osób

do 20 osób

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60—90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60—90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

5 zł/os. (Minimum 50 zł od grupy)

5 zł/os. (Minimum 50 zł od grupy)

5 zł/os. (Minimum 50 zł od grupy)

5 zł/os. (Minimum 50 zł od grupy)

Cały rok

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na problemy związane
z ekologią: zanieczyszczeniem naszej planety (wody,
powietrza, gleby), znaczeniem wody w ekosystemie oraz
recyklingu. Pragniemy kształtować świadomość dzieci
w zakresie ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Realizowane
działania dają dzieciom możliwość twórczej wypowiedzi, pobudzają pamięć i myślenie, rozbudzają wrażliwość.
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Czytamy i gramy

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Literatura dziecięca będzie powodem do wspólnego
czytania oraz ćwiczeń i zabaw w oparciu o literaturę.
Dzieci będą mogły opowiedzieć o swoich ulubionych
książkach i „pobawić się dramowo” z akcją i bohaterami,
wejść w różnorodne role. Zajęcia rozwijają wyobraźnię
uczestników, pobudzają kreatywność, uczą rozwiązywania problemów, wzbogacają wiedzę i doświadczenie
uczestników.

Warsztaty dramowe zapoznają dzieci z istotą dramy.
Sytuacje i ćwiczenia dramowe będą okazją do rozwijania osobowości i budowania własnego światopoglądu.
Poprzez doświadczanie dramy uczestnicy będą mogli
wzmocnić poczucie własnej wartości, przełamać wstyd
i nieśmiałość oraz wspaniale i twórczo się bawić.

Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży, wprowadzą uczestników w magiczny świat teatru. Na warsztatach uczestnicy poznają elementy warsztatu aktora,
będą realizować różnorodne zadania aktorskie oraz
etiudy teatralne, poznają zagadnienia z zakresu interpretacji tekstu, będą ćwiczyć wyobraźnię. Uczestnicy będą
mogli poznawać i wzmacniać siebie poprzez wcielanie
się w role.

BOK — CENTRUM ANIMACJI I REWITALIZACJI „RONDO”
PR ZE DSZKOLE
Teatrzyk kamishibai
do 15 osób

Integracyjne zabawy kreatywne
do 20 osób

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

do 20 osób

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

5 zł/os. (Minimum 50 zł od grupy)

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

5 zł/os. (Minimum 50 zł od grupy)

Cały rok szkolny

5 zł/os. (Minimum 50 zł od grupy)

Cały rok szkolny

Teatr Kamishibai wywodzi się z Japonii, gdzie kami oznacza papier
a shibai sztukę. Teatr Kamishibai inaczej nazywany jest: papierowym
teatrem, teatrem obrazkowym, teatrem narracji. Bajki, baśnie, opowiadania prezentowane są na 10 -16 ilustrowanych kartach z tekstem na
odwrocie. Ich prezentacji towarzyszy wyjątkowy nastrój powstający za
sprawą przenośnego teatru. Technika i walory takiego przedstawienia
pomagają osiągnąć magiczny efekt koncentracji.
Opowiadania kamishibai mogą być zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne, a także wyrażać pedagogiczne podejście poprzez oparcie ich
na takich wartościach, jak współpraca, miłość, przygoda, pomoc innym,
odpowiedzialność, miłość do zwierząt, wytrwałość, współczucie,
samoakceptacja, hojność.
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Nasze kochane zwierzaki –
warsztaty rozwijające empatię
i szacunek do zwierząt

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Cały rok szkolny
Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem warsztatów jest uświadomienie dzieciom, że podobnie
jak ludzie tak i zwierzęta są pełnoprawnymi mieszkańcami naszej
planety i podobnie jak ludzie mają swoje emocje, odczuwają strach,
ból, tęsknotę miłość i przyjaźń. Zwierzętom należy się szacunek i pomoc
ze strony ludzi. Nie powinniśmy być obojętni na ich los i często wyrządzaną im krzywdę. Realizowane działania budzą wrażliwość i poczucie
empatii. Zwracają dzieciom uwagę na niewłaściwe postępowanie ludzi
w stosunku do zwierząt . Wspólne działania budują poczucie zaufania,
wzmacniają więzi społeczne w grupie, budują wrażliwość uczestników.

Zabawy twórcze, ruchowe, interpersonalne, ćwiczenia z elementami
pedagogiki zabawy to okazja do współdziałania w grupie i odkrywania
roli zabawy w dziecięcym świecie. Celem zabaw jest nauka kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Wspólne działania pozwolą
lepiej poznać się uczestnikom, uruchomią mechanizmy społeczne takie
jak pomoc i współdziałanie, zbudują pozytywne relacje społeczne
w grupie, oparte na zaufaniu i przyjaźni.

BOK — CENTRUM TWÓRCZOŚCI „LUTNIA”
Kontakt
Łanowa 14 , Łódź
sekretariat@bok.lodz.pl
lutnia@bok.lodz.pl
tel.: 42 6526227
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wolno stojący obiekt z parterem przystosowanym
dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajdują
się: sala widowiskowa ze sceną i profesjonalnym
wyposażeniem akustyczo-oświetleniowym; pracownie plastyczna, muzyczna, baletowa i językowa oraz Galeria In Blanco. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem.

BOK — CENTRUM EDUKACJI KULTUROWEJ
„NA ŻUBARDZKIEJ”
Kontakt
Żubardzka 3 , Łódź
sekretariat@bok.lodz.pl
zubardzka@bok.lodz.pl
tel.: 42 6516747
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Obiekt częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Są tu: sala widowiskowa
ze sceną i profesjonalnym wyposażeniem akustyczo
-oświetleniowym; pracownie plastyczna, muzyczna
i językowa oraz Galeria Ż. Do budynku można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem.

PR ZE DSZKOLE
Bajkoczytanki
do 20 osób

do 15 osób

Czas trwania zajęć: 30 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

50 zł/ grupa

50 zł/ grupa

Cały rok

Cały rok

Bajkoczytanki to forma zajęć edukacyjnych polegająca
na obcowaniu z literaturą dziecięcą oraz kształtowaniu
właściwych postaw społecznych. Zajęcia adresowane
są do dzieci w wieku przedszkolnym od 4 do 6 lat. Bajki
w sposób naturalny związane są z rozwojem dziecka
i jego etapami życia. Odwołują się do podstawowych
potrzeb, bazują na wyobraźni i kreatywnym przeobrażaniu przestrzeni dziecka. Bajki pełnią rolę terapeutyczną,
uczą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i kłopotliwych a ponad to uczą relaksacji, śmieszą, bawią
i niwelują lęki obecne w rzeczywistości. Celem zajęć jest
odkrywanie świata literatury dziecięcej, pokazywanie
nowych postaw i wzorców w niej zawartych oraz
promowanie czytelnictwa .
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Z muzyką za pan brat

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Głównym założeniem programu zajęć jest uwrażliwianie
dzieci na sztukę, pobudzanie receptorów słuchowych,
emocjonalnych, a także oddziaływanie muzyki na
wyobraźnię. Edukacja muzyczna wpływa pozytywnie
na rozwój psychiki dziecka. Dzieci rozwijające swoje
umiejętności muzyczne, lepiej radzą sobie ze stresem,
są bardziej uwrażliwione na piękno i sztukę. Przedmiotem
zajęć będzie przedstawienie głównych nurtów i epok
w muzyce klasycznej, ułatwiające poznanie i zrozumienie
muzyki poważnej. Podczas zajęć wykorzystamy: audycje
muzyczne, prezentacje multimedialne, opowiadania.
Dzieci będą miały możliwość poznać różnorodne instrumenty muzyczne, uczestniczyć w zajęciach rytmicznych.

AOIA
Kontakt
Zachodnia 54/56 Łódź
sekretariat@aoia.pl
tel.: 42 633 20 41

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych jest łódzką instytucją kultury. Powstała w 2005 roku,
po przekształceniu legendarnego Teatru 77, dlatego dziedziczy tradycje miasta i działania
„Siódemek”. Jej misją jest tworzenie teatru aktywnego społecznie, interweniującego, zaangażowanego
w miasta i rzeczywistość oraz prowadzenie szeroko pojętej edukacji kulturowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PR ZE DSZKOLE
Warsztat Teatr_Starter
do 25 osób

do 25 osób

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

250 zł

250 zł

Cały rok

Cały rok

Warsztat Teatr_Starter oparty jest na pracy z animacją
Starter Teatr – teatralny słownik dla najmłodszych reż. K.
Zamarło – produkcji zrealizowanej przez AOIA w ramach
projektu Redukcje.pl w 2020 roku. Słownik objaśnia
fundamentalne zagadnienia teatralne konieczne do
zrozumienia tej sztuki, czyli przestrzeń / iluzja – deziluzja / konwencja / aktorstwo / bezpośredni kontakt /
niepowtarzalność spektaklu i inne. Animacja jest punktem
wyjścia do improwizowanych zabaw oraz ćwiczeń poszerzających pojęcia: przestrzeni, kontaktu, iluzji, pracy
z rekwizytem.
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Warsztat Parkour

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Warsztat Parkour jest aktywnością ruchową polegającą
na pokonywaniu przeszkód terenowych z wykorzystaniem tylko naturalnych zdolności fizycznych praktykującego. To obecnie bardzo popularny i szeroko dostępny
sport miejski. Terapeutyczny wpływ praktyk fizycznych
wpływa na wzrost pewności siebie, uważności i skupienia. Poprawia umiejętności motoryczne, zwiększa możliwości intelektualne. Zabawa poprzez ruch jest szczególnie po okresie pandemii wskazaną formą aktywności
dla dzieci i młodzieży.
Oferujemy organizacje zajęć na terenie Państwa placówek. Zaletą treningów są niskie wymagania organizacyjne, mogą odbywać się w bliskim plenerze lub w salach
gimnastycznych z podstawowym wyposażeniem.

PORT ŁÓDŹ
Kontakt
Pabianicka 245
kontakt@portlodz.pl
tel.: 42 298 12 12 ,
42 298 12 32
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Port Łódź jest największym podmiejskim Centrum Handlowym w regionie łódzkim i dysponuje również
przestrzenią, gdzie można odpocząć czy też dobrze zorganizować czas dla dzieci. W tym celu
zbudowana została duża i nowoczesna Sala Zabaw, a na terenach zewnętrznych znajdują się boiska
do gry w koszykówkę, siatkówkę plażową, piłkę nożną, bieżnia do biegania, tor przeszkód,
pole do mini golfa oraz do gry w bule. Jest też specjalnie zbudowana Strefa Treningowa dla psów.
Doskonała lokalizacja Centrum, otoczona siatką połączeń komunikacyjnych, zapewnia łatwy dostęp.
Całe Centrum jest klimatyzowane. Na terenie można bezpłatnie korzystać z sieci Wi-Fi. Port Łódź
przystosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PR ZE DSZKOLE
Zajęcia ekologiczne

Zajęcia ruchowe na zewnętrznej strefie zielonej

do 30 osób

do 30 osób

dowolna

Czas trwania zajęć: 90—120 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć: od 10.00—15.00

10.00—21.00

10.00—21.00

Cena zajęć dla grupy: tylko częściowe pokrycie
kosztu prelegenta

Cena zajęć dla grupy: tylko częściowy koszt
wynagrodzenia behawiorysty

bezpłatne (wyjątek wypożyczenie kij golfowych
i jazda gokartami)

Cały rok szkolny

Wiosna—Lato

Wiosna—Lato

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne z zakresu ekologi. W ofercie
mamy warsztaty ekologiczne, których zakres obejmuje
- upcycling (przetwarzanie wtórne odpadów),
- design zrównoważony ekologicznie,
- kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych u dzieci,
- zrozumienie zależności istniejących w przyrodzie i związków człowieka z naturą,
- wyrabianie nawyków ekologicznych typu: oszczędność materiałów,
wykorzystanie surowców wtórnych, segregowanie odpadów, itp.
Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w tej dziedzinie.
Odbywać się będą w nowych salach konferencyjnych, jakie powstały
na terenie Centrum. Trzy w pełni klimatyzowane pomieszczenia są w stanie pomieścić od 25 do 80 osób. Wyposażone są w sprzęt audiowizualny. W bliskiej oklicy znajdują się ogólnodostępne toalety i restauracje.
Całe Centrum jest klimatyzowane, a na jego terenie można bezpłatnie
korzystać z sieci Wi-Fi. Port Łódź przystosowany jest również do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Udostępniamy bezpłatnie miejsca parkingowe.
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Spotkanie z psim behawiorystą

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLE

Na terenach zewnętrznych, zlokalizowanych na tyłach Portu Łódź
znajduje się pierwsza w Łodzi, specjalna strefa treningowa dla psów.
Ogrodzona przestrzeń wyposażona jest w profesjonalny sprzęt m.in.
równoważnie, słupki do slalomu, tunel, a także pochylnie i kładkę. Dzięki
tym rozwiązaniom można rozpocząć naukę posłuszeństwa czworonogów, doskonalić nabyte umiejętności itp. Na terenie tym można też
spotkać się z psim behawiorystą, który opowie o zachowaniach psów,
ich procesami uczenia się, emocjami oraz procesami poznawczymi.
Strefa znajduje na terenach zewnętrznych Centrum, a dojść (5 min.)
lub dojechać do niej można od strony sklepu IKEA oraz Leroy Merlin.
Obok strefy znajduje się duży parking dla samochodów i autokarów.

Port Łódź to nie tylko zakupy! Specjalnie stworzona strefa rekreacyjna
o powierzchni 24.000 m2 umożliwia zorganizowanie zajęć lub zawodów ogólnorozwojowych, spartakiady albo po prostu pikniku szkolnego.
Stefa powstał niedawno i jest wyposażona w certyfikowane urządzenia.
Znajdują się na niej:
- 18-dołkowe pole do mini-golfa,
- 150-metrowa tartanowa bieżnię,
- bardzo długa „ścieżka zdrowia” dla dzieci,
- bulodrom (do gry w bule),
- boisko do siatkówki plażowej,
- boisko koszykówki 3x3,
- boisko piłki nożnej (futsalu),
- zewnętrzną siłownię,
- stoły do ping-ponga i szachów,
- tor gokartowy.
Strefa znajduje na terenach zewnętrznych Centrum, a dojść (5 min.)
lub dojechać do niej można od strony sklepu IKEA oraz Leroy Merlin.
Obok strefy znajduje się duży parking dla samochodów, gdzie bezpłatnie parkować mogą również autokary.

JEDEN DZIEŃ W ŁODZI

PROPOZYCJE WYCIECZEK

ŁÓDZKIE MUZEA

ZIELONA ŁÓDŹ

•09:00-11:00 – Muzeum Miasta Łodzi + warsztaty

•09:00-11:00 – Ogród Zoologiczny + warsztaty

•09:00-13:00 – Ulica Żywiołów w EC1 + warsztaty

Lekcje muzealne oraz warsztaty w sposób przystępny i atrakcyjny dla naszych najmłodszych gości poruszają m.in. zagadnienia związane z historią
i kulturą miasta Łodzi oraz życiem codziennym i obyczajowością jego mieszkańców na przełomie XIX i XX wieku.

Na terenie Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego powstaje ogromny kompleks
hodowlano-wystawienniczy - Orientarium. Pojawi się tutaj fauna i flora Azji
Południowo-Wschodniej.

Ulica Żywiołów w EC1 to 1,5 tysiąca metrów kwadratowych przestrzeni
zaaranżowanej i zorganizowanej tak, aby zapewnić możliwość zabawy
w ruchu, która będzie wpływać pozytywnie na rozwój intelektualny, emocjonalny i ruchowy dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Cała oferta jest zbudowana wspólnie z dziećmi, prototypując, testując i wyciągając wnioski.

•11:00-13:00 – Ogród Botaniczny + warsztaty
•11:00-11:30 – Manufaktura z przewodnikiem
•11:30-13:00 – Muzeum Fabryki + warsztaty

Bogata oferta edukacyjna, możliwość prowadzenia zajęć zarówno w terenie jak i w sali dydaktycznej, interesujące tematy lekcji, możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach, wystawach i prelekcjach tematycznych
sprawia, iż Ogród Botaniczny cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Muzeum Fabryki znajduje się na terenie dawnego imperium Poznańskiego
– obecnej Manufaktury. Tu można dowiedzieć się, jak powstaje tkanina,
zapoznać się z historią fabryki oraz zobaczyć w ruchu maszyny tkackie.

•13:00-14:00 – obiad

•13:00-14:00 – obiad

•14:00-15:30 – Palmiarnia + warsztaty

•14:00-16:00 – Muzeum Sztuki + warsztaty
Kolekcja, którą prezentuje Muzeum Sztuki, koncentruje się głównie na dziełach XX i XXI wieku. Jest jednym z najstarszych placówek muzealnych sztuki
współczesnej na świecie. Trzon zbiorów stanowią dzieła światowej sławy
grupy a.r. – W. Strzemińskiego, K. Kobro i H. Stażewskiego.
•16:00-18:00 – ulica Piotrkowska z przewodnikiem

W najstarszym łódzkim Parku Źródliska I możemy odnaleźć miejsce pełne
ciepła i niezwykłej egzotyki, gdzie choć na chwilę przeniesiemy się do
ciepłych stref klimatycznych. Możemy być pewni, że o każdej porze roku
spacer po Palmiarni dostarczy nam wielu przyjemnych wrażeń.
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•13:00-14:00 – obiad
•14:00-16:00 – Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
oraz Łódzki Park Kultury Miejskiej + warsztaty
Biała Fabryka Ludwika Geyera – obecnie siedziba Centralnego Muzeum
Włókiennictwa – jest jednym z najstarszych w Łodzi zespołów fabrycznych
i miejscem uruchomienia pierwszej w Łodzi maszyny parowej. Łódzki Park
Kultury Miejskiej należy do zespołu CMWŁ i zabiera zwiedzających
w niezwykłą podróż w czasie.
•16:00-18:00 – spacer szlakiem Łódź bajkowa z przewodnikiem

Księży Młyn, idealnie zachowany kompleks rezydencjonalno-mieszkalno
-fabryczny z XIX wieku, jest w całości wpisany do rejestru zabytków.

W przestrzeni miasta odnajdziemy dziesięć małych pomników przedstawiających bajkowych bohaterów, którzy przypominają o dorobku łódzkiej animacji. Na dobranockach o Misiu Uszatku, Misiu Colargolu i Zaczarowanym
Ołówku wychowały się pokolenia Polaków. W Se-ma-forze nieprzerwanie
od 70 lat tworzy się filmy animowane, zarówno bajki dla dzieci, jak i filmy
dla dorosłych. Dwie produkcje nagrodzone zostały nawet Oscarami!

•po 18:00 – wyjazd z Łodzi

•po 18:00 – wyjazd z Łodzi

•15:30-18:00 – Księży Młyn z przewodnikiem
+ warsztaty w Centrum Turysty Księży Młyn

•po 18:00 – wyjazd z Łodzi
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WYCIECZKA POZNAWCZA

ORGANIZATORZY WYCIECZEK I PRZEWODNICY TURYSTYCZNI
ABSOLUTNIE TURYSTYCZNIE
Krzysztof Olkusz

ANAPEST
Anna Musiałowicz

Biuro Podróży
ŚWITEŹ

+48 666 084 076
absolutnieturystycznie@gmail.com
www.fb.com/absolutnieturystycznie

+48 600 919 059
anna.musialowicz@gmail.com

Tatrzańska 87/33, Łódź
+48 668 420 824
switez@onet.pl
www.switez.com.pl

ŁÓDŹ ZWANA POŻĄDANIEM
Patryk Robacha

PTTK ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Biuro Podróży
HARCTUR

+48 660 529 923
pat.robacha@gmail.com
www.fb.com/lodzzwanapozadaniem

Stanisława Wigury 12A, Łódź
+48 (42) 636 15 09
pttk.lodz@wp.pl
www.lodz.pttk.pl

Piotrkowska 99, Łódź
+48 (42) 687 12 78, 48 (42) 687 13 49
biuro@harctur.pl
www.harctur.pl

CICERONE
Patrycja Czudak

Centrum Inicjatyw
na rzecz Rozwoju REGIO
+48 693 400 228
biuro@regiocentrum.pl
www.regiocentrum.pl

Biuro Podróży
CAMPORT

KADRSON
Joanna Łabeńska
+48 697 688 228
do@joanna-labenska.pl
www.przewodnikpolodzi.pl

KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY

Biuro Podróży
ALMATUR
Piotrkowska 59, Łódź
+48 801 50 00 05
www.almatur.pl

ŁODZiANKA
Anna Jóźwiak

Biuro Podróży
AREATOUR

Biuro Podróży
ORION

+48 510 206 523
info@lodz-anka.pl
www.lodz-anka.pl

Piotrkowska 31, Łódź
+48 (42) 630 80 076
biuro@areatour.pl
www.areatour.pl

Racławicka 146, Warszawa
+48 512 385 672, 48 (22) 668 85 07
btorion@btorion.pl, rezerwacja@btorion.pl
www.btorion.pl

+48 667 685 017
biuro@cicerone.pl
www.sklep.cicerone.pl
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Piotrkowska 92, Łódź
+48 (42) 633 35 55
biuro@konsorcjum.com.pl
www.rezerwujwakacje.com.pl

Gdańska 141/86, Łódź
+48 792 777 771
www.camport.pl

DO ZOBACZENIA!
Łódzka Organizacja Turystyczna
Piotrkowska 28 lok. 2U
tel. (+48) 42 208 81 82
biuro@lodz.travel
pn. - pt. 9:00 - 17:00

Łódzka Informacja Turystyczna
Piotrkowska 28 lok. 2U
tel. (+48) 42 208 81 81
tel. (+48) 722 005 314
Maj - Wrzesień
pn. - pt. 9:00 - 19:00
sb. 10:00 - 18:00
nd. 10:00 - 16:00

Październik - Kwiecień
pn. - pt. 8:00 - 18:00
sb. 10:00 - 18:00
nd. 10:00 - 15:00

KALENDARZ WYDARZEŃ
PAMIĄTKI Z ŁODZI
PRZEWODNIKI, ULOTKI

