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wizyta w Centrum Nauki i Techniki, spacer w Ogrodzie Botanicznym, spektakl w teatrze, a może
zależy Twoim uczniom.

Ośrodek Kultury Górna

Port Łódź

fabrykanckich pałaców i zadziwia artystycznymi instalacjami. XIX-wieczna industrialna „ziemia obiecana”,
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Po d wórko „N aro dziny dnia”, Wię ckows k iego 4

JAK DOJEC HAĆ DO ŁODZI?
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OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

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
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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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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
6
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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
7
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NA JWIĘ KSZE ATR AKC JE : SZ TUK A ULIC ZNA

Mural Eduardo Kobra, Sienk iew ic za 18

Mural I N TI , Wysz y ñs k iego 8 0

Pas a ż Róż y, P iot rkows ka 3

Ściany ponad 170 budynków w centrumcŁodzi pokryte są wielkopowierzchniowymi malowidłami –
muralami. Tworzą one największą w kraju miejska galerię sztuki ulicznej. Łódź wypełniona jest
również instalacjami artystycznymi.
Największa z nich to podwórko „Narodziny Dnia” przy ulicy Więckowskiego 4 oraz Pasaż Róży przy
Piotrkowskiej 3 - podwórko pokryte w całości tysiącami kawałków rozbitych luster, które układają się
w kształty setek róż. Na Piotrkowskiej 165 można też znaleźć Pomnik Jednorożca.
Mural E TA M Crew, Politechnik i 16
D OW I E DZ S I Ę
WIĘCEJ
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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.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Zwiedzanie ekspozycji CNiT

Przewodnik po elektrowni

do 200 osób na godzinę

Wyciszone wtorki w CNiT EC1
do 200 osób na godzinę

WT—PT 10.00 – 18.00
SOB—NDZ 11.00-19.00

do 12 osób

Pierwszy wtorek miesiąca.

Cena zależna od cennika

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

Cena zależna od cennika

Cały rok

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

Cały rok

„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.

do 25 osób
Cały rok
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 CNiT 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 SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

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.

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 CNiT oraz
szkolenia dla naszych pracowników, żeby przygotować
ich do pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1 W ŁODZI
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Skąd się bierze prąd, czyli jak działała
elektrownia węglowa EC1
do 15 osób
Czas trwania : 45 minut
Wtorki i piątki

Z kciukiem w gwiazdy

Poczuj z nami, że Ziemia się kręci

do 15 osób

do 16 osób

Czas trwania : 45 minut
Wtorki i czwartki

Czas trwania zajęć: 45 minut
Wtorki i czwartki

Cena zgodna z cennikiem.

Cena zgodna z cennikiem.

Cały rok

Cały rok

Cena zgodna z cennikiem.
Cały rok
Korzystając z pomocy prowadzącego oraz kart pracy, uczniowie
poznają tajniki poszczególnych urządzeń elektrowni. Dowiadują się,
czym były konwejer i opłomki; że w elektrowni nie produkowano energii,
lecz jedynie ją przetwarzano. Przygotowane w karcie zagadki i zadania
pomagają w dotarciu do ważnych części ekspozycji. Stałym elementem zajęć jest mapping wyświetlany na turbozespole, gry w nastawni
i rozdzielni, a także wizyta w prawdziwym kotle. Poziom trudności kart
pracy dostosowany jest do grupy wiekowej. Zajęcia wspierają realizację
podstawy programowej. Szczegóły dostępne na stronie www.
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Jak mierzyć odległości? To proste – wystarczy użyć odpowiedniej
miarki. Trzeba ją przyłożyć we właściwych miejscach, potem odczytać
wynik i gotowe. A jak postąpić, kiedy obiekty są tak odległe, że żadna
miarka do niech nie sięgnie? Jakimi sposobami można zmierzyć odległość z Ziemi do Księżyca, do planet, Słońca czy bardziej odległych
gwiazd i galaktyk? Jakich jednostek miary używać, aby łatwo porównywać między sobą te odległości? Z pomocą przychodzą nam astronomia
i matematyka oraz… codzienne obserwacje. Jedną z metod pomiaru
dużych odległości jest metoda paralaksy. Zajęcia wspierają realizację
podstawy programowej. Szczegóły dostępne na stronie www.

Wahadła. W Centrum Nauki i Techniki mamy ich kilka. Wahadło wiszące w chłodni kominowej EC1 jest wyjątkowe – to wahadło Foucaulta. Za
jego pomocą można zmierzyć wysokość chłodni i uzasadnić, że Ziemia
wiruje wokół własnej osi! Przy innych wahadłach w CNiT EC1 doświadczysz na przykład, jak mierzy czas zegar mechaniczny lub jak pobudzić
wahadło do drgań nawet go nie dotykając. Zajęcia wspierają realizację
podstawy programowej. Szczegóły dostępne na stronie www.

CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1 W ŁODZI
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Klasowe zajęcia (RE)INTEGRACYJNE

PIĄTKA w Centrum Nauki i Techniki

do 45 osób

do 45 osób

Czas trwania : 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć: wtorki – piątki

Czas trwania : 4—5 godzin
Godziny rozpoczęcia zajęć: wtorki – piątki

Cena zgodna z cennikiem.

Cena zgodna z cennikiem.

Warsztaty laboratoryjne
„Roztwory zmieniające kolory”
do 16 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
środy i piątki 10:15 i 12:30
Cena zgodna z cennikiem.

Cały rok
Długo uczyliśmy się i spotykaliśmy ze sobą głównie przez ekrany komputerów. Teraz nareszcie możemy to robić bezpośrednio. Przedtem jednak
powinniśmy ponownie się zintegrować, po prostu poprzebywać ze sobą
bez zbędnej presji i stresu. „zGRAjmy się w Centrum” to klasowy quest
na ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1 z elementami gry terenowej.
Rozpocznie się od wspólnej odprawy w Bazie Integracji i ustaleniem zadań dla niewielkich kilkuosobowych podgrup. Efekt pracy każdej z nich
będzie bardzo ważny dla finalnego sukcesu. Zakończeniem będzie
super klasowy finał ze wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
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Cały rok
Piątka w Centrum Nauki i Techniki to nowy produkt, którego celem jest
skorzystanie przez grupy szkolne (ok. 45-osobowe wycieczki) z wielu
atrakcji Centrum podczas jednego dnia pobytu w Centrum Nauki i Techniki, jednocześnie nie martwiąc się, jak to wszystko zgrabnie połączyć.
W ramach Piątki w Centrum zapewniamy: oprowadzanie po historycznej
części elektrociepłowni, grę i integrację na ekspozycji “zGRAjmy się”,
angażujące i interaktywne warsztaty z zakresu nauk przyrodniczych
prowadzone w audytorium Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz seans
w Planetarium. Przewidzieliśmy też czas na obiad lub samodzielne zwiedzanie ekspozycji.
To kompletna i wartościowa wizyta w Centrum Nauki i Techniki zarezerwowana w prosty sposób dla całej wycieczki szkolnej.

Cały rok
Uparty jak osioł? A może raczej jak błękit metylenowy? Czu uda się nam
przekonać uparciucha do zmiany? Czasem wystarczy trochę poczekać
i nieźle zakręcić… Zapraszamy na warsztaty w Laboratoriach Centrum
Nauki i Techniki, podczas których wykonamy szereg ciekawych i kolorowych doświadczeń chemicznych. Roztwory zmieniające kolory – zupełnie tak, jak światła drogowe.
Dla młodszych będzie to czysta, chemiczna frajda, a dla starszych dodatkowo solidna dawka wiedzy na temat reakcji redoks.
Zajęcia wspierają realizację podstawy programowej.

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

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Nanocam

W Kosmos i z powrotem

do 44 osób

do 44 osób

do 44 osób

Czas trwania pokazu: 28 minut

Czas trwania pokazu: 25 minut

Czas trwania pokazu: 25 minut

Cena zgodna z cennikiem.

Cena zgodna z cennikiem.

Cena zgodna z cennikiem.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Niektórzy uważają, że biologia jest nudna. Dzięki pokazowi „Nanocam” widzowie są zabierani w podróż przez pięć królestw biologii
i szybko przekonują się, że tak nie jest. Animacja jest oparta na zdjęciach wykonanych przez mikroskopy elektronowe, które zostały zaadaptowane tak, by pokazać bogactwo i różnorodność świata biologii
w różnej skali oraz pokazać sposób funkcjonowania przedstawionych
organizmów i równowagę pomiędzy nimi. Pozwala nabyć oraz utrwalić
podstawową wiedzę z zakresu biologii nie przy pomocy schematów
i regułek, a ujęć przedstawiających życie w jego naturalnym środowisku.
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Jesteśmy kosmitami!

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Czy w kosmosie jest życie? Czy inne planety mogą być zamieszkane?
Czy mamy kiedykolwiek szanse nawiązać kontakt z obcą cywilizacją? Co badacze robią, żeby odpowiedzieć na te pytania i czy mamy
jakiekolwiek szanse na to, by poznać na nie odpowiedź? O tym właśnie
jest pokaz „Jesteśmy kosmitami!”, który w jasny i prosty sposób stara się
przedstawić problematykę poszukiwania życia we Wszechświecie.

Ponad 70 lat temu Sputnik-1 rozpoczął nową erę w dziejach ludzkości — podbój Kosmosu. Ale co nas tam właściwie przyciąga? Czy tylko
pęd do wiedzy i obserwacji nieznanego? Niekoniecznie, gdyż podbój
Kosmosu ma ważny skutek uboczny w postaci opracowywania nowych
technologii, których później używamy na co dzień. Bez nich nie byłoby
nawigacji samochodowej czy zaawansowanych funkcji smartfonów. Na
znacznie niższym poziomie mielibyśmy również medycynę. Przyjrzyjmy
się zatem bliżej, jak rozwój wiedzy o Kosmosie wpływa na cywilizację
całej ludzkości.

EC1 KINO SFERYCZNE
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Jesteśmy astronomami

Astronauta

do 44 osób

do 44 osób

do 44 osób

Czas trwania pokazu: 25 minut

Czas trwania pokazu: 20 minut

Czas trwania pokazu: 24 minut

Cena zgodna z cennikiem.

Cena zgodna z cennikiem.

Cena zgodna z cennikiem.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Czym zajmują się astronomowie? Dzisiejsi nie spędzają już czasu
wpatrując się przez teleskopy w niebo (a przynajmniej nikt im za to nie
płaci). Zespoły astronomów współpracują z kolegami z całego świata,
używając skomplikowanego sprzętu — a wszystko po to, by dostrzec
to, co niewidzialne dla ludzkiego oka . Dzięki zebranym w ten sposób
informacjom starają się rozwikłać zagadki Wszechświata. Film obrazuje,
jakimi metodami starają się to osiągnąć.
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Każdego dnia dowiadujemy się o Wszechświecie czegoś nowego.
Czasem skłania nas to do refleksji nad miejscem człowieka w kosmosie.
Tak było od zawsze — nad tym samym dumali nasi przodkowie. Oni wierzyli, że gwiazdy opowiadają historie; my wiemy, że wskazują one nasz
kosmiczny adres zamieszkania. By go poznać, publiczność opuszcza
powierzchnię Ziemi i udaje się w podróż na skraj znanego świata; po
drodze mija m.in. pierścienie Saturna, gwiezdny żłobek w Mgławicy
Oriona, opuszcza naszą galaktykę — Drogę Mleczną, ogląda Supergromadę w Pannie, by ostatecznie zbliżyć się do czarnej dziury.

Eksploracja kosmosu to jedno z największych wyzwań, z jakim mierzy
się ludzkość. W dzisiejszych czasach niektórzy ludzie, zwani astronautami, podążają w kosmos w naszym imieniu, przesuwając granice wiedzy
o przestrzeni pozaziemskiej. Kim trzeba być, żeby stać się astronautą?
Pokaz zabiera widzów do ośrodka treningowego, gdzie przygotowuje
się ich do pracy w warunkach na tyle zbliżonych do panujących na orbicie, na ile jest to możliwe do osiągnięcia na naszej planecie. Widzowie
zapoznają się ze sprzętem, który pozwala astronautom przeżyć loty
i spacery kosmiczne. Dowiedzą się też, jaki jest wpływ lotów i przestrzeni kosmicznej na ciało człowieka i przyjrzą się zagrożeniom związanym
z eksploracją przestrzeni kosmicznej.

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.

P E Ł N A O F E R TA
WA R SZ TATÓW

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Niezbadane światy

Gwiazdozbiory południowego nieba

Czarne dziury

do 110 osób

do 110 osób

do 110 osób

do 110 osób

Czas trwania zajęć: 45 minut

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.

Cena zgodna z cennikiem.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Pokaz „Niezbadane światy” zabiera widzów w pobliże
gwiazdy 51 Peg i wprowadza ich w tematykę planet
pozasłonecznych. Widzowie odwiedzają wygenerowaną
na podstawie naukowych modeli i symulacji powierzchnię
jednego z takich obiektów. Mają okazję porównać 51
Peg z naszym Słońcem, co pozwala im zrozumieć różnicę
między tymi dwoma układami. Poznają też warunki,
umożliwiające powstanie życia i jego trwanie poza Ziemi.
Dowiadują się też o misji kosmicznego teleskopu Kepler
(K2), który został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną
specjalnie w celu poszukiwania egzoplanet.
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Ekologia to nie tylko recycling plastiku i ochrona lasów podczas ponad 60 lat podboju Kosmosu zostawiliśmy na
orbitach okołoziemskich ogromną ilość zanieczyszczeń
z nieczynnych satelitów, rakiet, zagubionych przez astronautów drobnych nakrętek, śrubek itp. Wciąż rosnąca
liczba kosmicznych śmieci, poruszających się z dużą
prędkością, stanowi poważne zagrożenie dla działających satelitów i astronautów przebywających na stacji
kosmicznej ISS. Pokaz wskazuje, co możemy z tym zrobić.

W trakcie pokazu omawiamy najciekawsze gwiazdozbiory południowej półkuli nieba, które są niewidoczne
w Polsce. Część tych gwiazdozbiorów była znana już starożytnym obserwatorom nieba. Jednak dla mieszkańców
współczesnej Europy niebo południowe przestało być
niezapisaną kartą dopiero od XV wieku, wraz z początkiem epoki wielkich odkryć geograficznych. Kto i dlaczego wyruszał na niebezpieczne wyprawy w nieznane?
Jakie gwiazdy były przewodnikami żeglarzy na obcych
wodach mórz i oceanów? Kto wyznaczał na niebie nowe
gwiazdozbiory i nadawał im nazwy?

Czarna dziura to obszar czasoprzestrzeni, której nie
może opuścić nawet światło. Istnienie takich obiektów
przewidziała ogólna teoria względności Alberta Einsteina. Widzowie dowiedzą się jak powstają, gdzie się
znajdują oraz jaki wpływ na Wszechświat mają te obiekty. Spróbujemy wyjaśnić lub choćby zdefiniować pojęcia
„horyzontu zdarzeń”, „osobliwości” oraz „zakrzywienia
czasoprzestrzeni”. Przedstawimy symulacje wyglądu
tych niezwykłych miejsc Wszechświata. Warto wiedzieć,
czym jest obiekt, który znajduje się w centrum naszego
kosmicznego domu - Drogi Mlecznej.

EC1 PLANETARIUM
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Pink Floyd – Wish You Were Here
do 110 osób

Pink Floyd – the Dark Side of the Moon
do 110 osób

Pink Floyd – the Wall

Sonety Shakespeare’a śpiewa
Stanisław Soyka

do 110 osób
do 110 osób

Czas trwania zajęć: 44 minut

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.
Cena zgodna z cennikiem.

Cały rok
Trwający 44 minuty pokaz w reżyserii Roda Millara
zawiera abstrakcyjne wizualizacje do muzyki grupy
Pink Floyd pochodzącej z albumu koncepcyjnego „Wish
You Were Here” (1975). Płyta jest hołdem dla byłego
lidera zespołu, Syda Barretta, którego drogi z zespołem rozeszły się pod koniec lat 60, ale który odcisnął
niezaprzeczalne piętno na jego twórczości i odpowiadał
za przekraczanie przez grupę kolejnych granic artystycznych. a jego twórczości i odpowiadał za przekraczanie
przez grupę kolejnych granic artystycznych. Wizualizacje
składające się na pokaz silnie nawiązują do psychodelicznych korzeni oraz sztuki performance, która była
nierozerwalnie związana z twórczością Baretta i jego
kolegów w tamtym okresie. Jest oryginalną ilustracją do
muzyki, wzbogacającą jej odbiór. Udział w pokazie stanowi ciekawą alternatywę dla miłośników muzyki grupy.
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Cały rok
Choć najbardziej kultowym albumem zespołu Pink Floyd
uznano powszechnie „The Wall”, to jednak właśnie „The
Dark Side of The Moon” sprzedał się w znacznie większej
liczbie egzemplarzy. Przez ponad czternaście lat zajmował miejsca w pierwszej setce listy „Billboard” a fani
przywieźli do domów ponad 50 milionów egzemplarzy
płyty — rzecz jasna w różnych formatach. Do dziś w sklepach znajdziemy CD i winyle, które od 45 lat znajdują
kolejnych nabywców. Jedynym albumem w historii, który
sprzedano w większej liczbie egzemplarzy jest „Thriller”
Michaela Jacksona (obecnie ponad 110 mln sztuk).

Cały rok
W trakcie pokazu „Gwiazdozbiory południowego nieba”
omawiamy najciekawsze gwiazdozbiory południowej
półkuli nieba, które są niewidoczne w Polsce. Część tych
gwiazdozbiorów była znana już starożytnym obserwatorom nieba. Jednak dla mieszkańców współczesnej Europy
niebo południowe przestało być niezapisaną kartą dopiero od XV wieku, wraz z początkiem epoki wielkich odkryć
geograficznych. Kto i dlaczego wyruszał na niebezpieczne wyprawy w nieznane? Jakie gwiazdy były przewodnikami żeglarzy na obcych wodach mórz i oceanów? Kto
wyznaczał na niebie nowe gwiazdozbiory i nadawał im
nazwy? Między innymi na te i inne pytania odpowiadamy w trakcie pokazu. Oprócz obiektów widocznych nieuzbrojonym okiem pokazujemy obiekty głębokiego nieba:
mgławice, gromady gwiazd, galaktyki, które odkrywano
na tle tych gwiazdozbiorów za pomocą teleskopów.

Cały rok
„Nie gram dla fajerwerków, nie śpiewam by się popisać.
Moją ambicją i pragnieniem jest, by mój śpiew, moje
pieśni dodawały otuchy, podnosiły na duchu tych, którzy
przychodzą mnie słuchać. Chcę by wychodzili z koncertu
pogodni i umocnieni” - tak o swojej muzyce mówi Stanisław Soyka. Powędrujcie z nami w niezwykły poetycki
i muzyczny świat. Podarujcie sobie wyjątkowy wieczór
pod gwiazdami Planetarium EC1.

EC1 OnLine
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Ekstremalne zjawiska pogodowe
do 30 osób

Tajemnice promieni słonecznych

Dziedziczenie, czyli co mamy „w spadku”
od rodziców

do 95 osób
do 30 osób

Czas trwania zajęć: 40 minut
Wtorki i czwartki

Czas trwania zajęć: 40 minut

Cena zgodna z cennikiem.

Cena zgodna z cennikiem.

Czas trwania zajęć: 40 minut
Wtorki i czwartki
Cena zgodna z cennikiem.

Cały rok
Ekstremalne zjawiska pogodowe to temat numer jeden wśród klimatycznych treści dzisiejszego świata. Podczas naszych zajęć rozpracujemy
mechanizmy powstawania tornad oraz cyklonów tropikalnych. Obudzimy wyobraźnię uczniów i podniesiemy ich świadomość na temat zmian
klimatu. Zajęcia wspierają realizację podstawy programowej. Szczegóły
dostępne na stronie www.
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Cały rok
W trakcie zajęć uczniowie bliżej poznają charakterystykę Słońca i dowiadują się o tym, jak jego obserwacje doprowadziły nas do zrozumienia czym są gwiazdy oraz jak powstał Układ Słoneczny. Poznają
historię Słońca, począwszy od jego narodzin po kres życia. Dowiedzą
się jak duża jest nasza gwiazda, z czego jest zbudowana i co powoduje
jej świecenie. Przyjrzymy się zjawiskom związanym z jej aktywnością,
takimi jak plamy słoneczne, rozbłyski i protuberancje.

Zima
„Kolor oczu masz po tacie”, „Ta ambicja to chyba geny twojego dziadka”, „Wzrost to ty chyba masz po mamie”... Często słyszymy podobne
zdania w kontekście naszego wyglądu czy charakteru. Bo wszyscy
doskonale wiemy, że geny naszych przodków determinują niektóre
nasze cechy. Nie bez powodu nowi rodzice najczęściej są pytani,
do kogo podobne jest dziecko. Ale dziedziczenie jest tylko z pozoru
proste. W czasie tych zajęć dowiemy się, jakie cechy są dziedziczone
jedno- a jakie wielogenowo, nauczymy się analizować rodowody i na
ich podstawie rozróżniać dziedziczenie autosomalne od sprzężonego
z płcią i recesywne od dominującego. Pokażemy, że śledzenie genów
przez pokolenia może być niezłą zabawą. Zajęcia wspierają realizację
podstawy programowej. Szczegóły dostępne na stronie www.

EC1 NARODOWE CENTRUM KULTURY FILMOWEJ
Kontakt
Tuwima 46, Łódź
nckf@ec1lodz.pl
tel.: +48 42 600 61 00
tel.: +48 668 392 452

NCKF to wyjątkowe miejsce dla wszystkich zainteresowanych światem filmu i kulturą audiowizualną;
centrum wiedzy i spotkań w niezwykłej przestrzeni zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1, w sercu
Nowego Centrum Łodzi. Po zakończeniu inwestycji, NCKF będzie jedynym w tej części Europy
ośrodkiem kulturalnym i edukacyjnym poświęconym kulturze filmowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Historie Przyszłości.
Reinterpretacje polskiego kina.
do 15 osób
Godziny rozpoczęcia wg. rocznie ustalanego
harmonogramu

Długie ujęcie – warsztaty filmowe

Klatka po klatce - animacja

do 15 osób

do 15 osób

do całej klasy

Czas trwania zajęć: 120 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 120 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

20 zł/ osoba

20 zł/ osoba

8 zł/ osoba

Cały rok

Cały rok

Cały rok cykl realizowany w ramach roku
szkolnego po ustaleniu z nauczycielem

200 zł/ osoba
według rokrocznie ustalanego harmonogramu
(zwykle jesień)
„Historie Przyszłości” to jedyny tego typu projekt w Polsce, który daje nieprofesjonalistom (uczniom, studentom,
osobom dorosłym) możliwość pracy na profesjonalnym
planie filmowym. Jest to 10 weekendowych spotkań,
łącznie ponad 30 godzin.
We współpracy z edukatorami Narodowego Centrum
Kultury Filmowej i doświadczonymi filmowcami uczestnicy w 15 osobowych grupach przez kilka tygodni (10
weekendowych spotkań) tworzą od podstaw nowe sceny
do znanych polskich filmów oraz filmowe eseje.

17

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Materia kina – zajęcia z klasą

„Długie ujęcie” to jeden z kilku typów warsztatów dla
grup (obok zajęć poświęconych animacji poklatkowej i zajęć dźwiękowych), którego uczestnicy mają
możliwość pracy z profesjonalnym sprzętem filmowym
i realizacji swoich własnych, niczym nieograniczonych
pomysłów. Nie chodzi tu jednak o umiejętności obsługi
sprzętu – użycie rekwizytów wyzwala wyobraźnię,
uczestnicy wcielają się w role na planie filmowym i na
pierwszy plan wysuwa się kreatywna zabawa oraz budowanie współpracy.

Jak wprawić w ruch obraz? I jak sprawić żeby zwykłe
codzienne przedmioty ożyły? Konstruujemy zabawki
optyczne i tworzymy animację poklatkową, korzystając
z tabletów i popularnego programu do animacji stop
motion.
Istotne jest to, że realizując animacje korzystamy z bezpłatnego, ogólnodostępnego programu, dzieci mogą
kontynuować zabawę w domu, w szkole, samodzielnie
lub w grupie, z rodzicami, na telefonie komórkowym albo
stacjonarnym komputerze.

Proponujemy 16 spotkań, podzielonych na 6 sekcji tematycznych, związanych z kolejnymi etapami powstawania
filmu (development, preprodukcja, plan zdjęciowy, postprodukcja, dystrybucja i promocja, życie po premierze).
Każde spotkanie podzielone jest na część wykładowo-konwersatoryjną i warsztatową.
Istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnych i zajęć
online. Rekomendujemy udział w całym cyklu zajęć, ale
istnieje możliwość dopasowania harmonogramu
do potrzeb danej klasy.

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

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Uczniowie na FALI

*

od 15 osób

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

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

Czas trwania: minimum godzina

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

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.
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Możliwe jest wynajęcie toru lub torów na basenach
sportowych w celu prowadzenia zajęć nauki pływania
( w 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

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Wycieczka po zoo z przewodnikiem
do 29 osób

Planeta małp i lemurów
do 29 osób

Cites jest gites – rola konwencji
Waszyngtońskiej w ochronie
różnorodności biologicznej

Chroń z nami
wymierające zwierzęta
do 29 osób

Czas trwania: 60—90 minut

Czas trwania: 60—90 minut

do 29 osób
Czas trwania: 60—90 minut

Cena zależna od cennika

Cena zależna od cennika

Czas trwania: 60—90 minut

Wiosna—Lato

Cena zależna od cennika

Cena zależna od cennika
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.
Nasz przewodnik opowie m.in. o tym, jak w roku 1996,
jako pierwsi, sprowadziliśmy lwy azjatyckie, które do dziś
są jedną z największych atrakcji naszego ogrodu.
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Podczas zajęć uczestnicy poznają mieszkańców wybiegów i pawilonów małp łódzkiego Zoo. Odkryją podobieństwa i różnice między małpami, a ludźmi (w budowie
i zachowaniu), a także różnice między małpami Starego
i Nowego Świata. Poznają zachowania naczelnych i zależności panujące w stadzie.

Jesień—ZIma
Zapoznamy się z konwencją o międzynarodowym handlu
dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych
wyginięciem – CITES, czyli o układzie ograniczającym
transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt
oraz wytworzonymi z nich produktami. Poznajamy żywe
eksponaty CITES – czyli mieszkańców łódzkiego Zoo
zagrożonych wymarciem oraz eksponaty przedmiotów.
Lekcja może być uzupełniona pokazem filmu prezentującego interwencję służb celnych na granicy.

W trakcie spotkania uczestnicy analizują przyczyny
wymierania gatunków. Poznają enklawy najlepiej zachowanych miejsc świata pod względem bioróżnorodności.
Zapoznają się z misją ogrodów zoologicznych dotyczącą
ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Zajęcia obejmują szeroki aspekt ochrony przyrody, kształtują postawy
konsumenckie i uczą świadomych wyborów podczas
podróży zagranicznych. Zajęcia wzbogacone prezentacją multimedialną „Wymarłe dziwaki – dodo, kwaggi,
mamutaki”.

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

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Rośliny nago- i okrytozalążkowe

Przystosowanie roślin
do różnych siedlisk

do 30 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia
Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety wstępu
do Ogrodu
Kwiecień — Październik

do 30 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia
Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety wstępu
do Ogrodu

Świat mszaków i paprotników

Zioła i rośliny aromatyczne

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

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

Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety

Cały rok, od poniedziałku do piątku

Maj — Sierpień

Kwiecień — Październik
Zajęcia stanowiące przegląd gatunków dwóch głównych
gromad roślin nasiennych, tj. nagozalążkowych i okrytozalążkowych. Prowadzący na wybranych przykładach
prezentuje cechy obu grup, porównując je nawzajem.
Młodzież dowiaduje się o szczegółach w budowie kwiatów, drewna, liści, owoców i nasion oglądanych roślin
oraz zdobywa wiedzę dotyczącą specyfiki rozmnażania
się omawianych gromad. Pod koniec zajęć rozdawane są
karty pracy związane z tematem lekcji.
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Zajęcia terenowe, podczas których młodzież poznaje
gatunki roślin charakterystyczne dla różnych siedlisk,
takich jak np.: staw, łąka, las, zbocza gór oraz miejsca
o różnej wilgotności i nasłonecznieniu. Uczestnicy zajęć
dowiadują się o wpływie środowiska abiotycznego na
rośliny oraz poznają przystosowania roślin do różnych
warunków siedliskowych, przejawiające się w ich biologii
oraz budowie morfologicznej.

Zajęcia w sali dydaktycznej stanowiące kompendium
wiedzy o cyklach życiowych mszaków i paprotników.
Podczas lekcji młodzież poznaje przedstawicieli omawianych grup i ogląda wybrane okazy roślin. Prowadzący
omawia poszczególne zagadnienia z zakresu budowy,
rozmnażania, systematyki oraz siedlisk życia mszaków
i paprotników, uwzględniając również tematykę ochrony
gatunkowej tychże roślin. Uczestnicy zajęć samodzielnie
wykonują preparaty i oglądają je pod powiększeniem.

Zajęcia terenowe, podczas których prowadzący omawia
właściwości lecznicze wielu gatunków roślin, a także
zapoznaje młodzież z roślinami aromatycznymi, przyprawowymi i przemysłowymi. Uczestnicy zajęć oglądają omawiane rośliny w terenie, poznając ich wygląd,
zapach oraz inne charakterystyczne cechy. Młodzież
zgłębia również wiedzę o roślinach posiadających
właściwości trujące, a także o gatunkach podlegających
ochronie prawnej.

OGRÓD BOTANICZNY W ŁODZI
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Rozpoznawanie pospolitych
roślin zielnych

Ogród Botaniczny jako ostoja
bioróżnorodności

Wycieczka ogólna
po Ogrodzie Botanicznym

do 30 osób

do 30 osób

do 90 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: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety

Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety

Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety

Cena zajęć dla grupy: 60zł + bilety

Kwiecień — Październik

Kwiecień — Październik

Kwiecień — Październik

Kwiecień — Październik

Zajęcia zapoznające uczniów z gatunkami roślin zielnych, spotykanymi na co dzień na trawnikach, przydrożach, łąkach oraz innych często odwiedzanych
miejscach. Młodzież dowiaduje się wielu ciekawostek
na temat pospolitych, nierzadko deptanych po drodze
„chwastów”, posiadających bardzo interesujące właściwości. Podczas zajęć prowadzący opowiada także
o zasadach tworzenia zielnika oraz porusza tematykę
związaną z prawną ochroną roślin zielnych. Pod koniec
zajęć uczestnicy otrzymują karty pracy związane
z tematem lekcji.
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Rozpoznawanie rodzimych
gatunków drzew i krzewów
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Zajęcia, podczas których młodzież uczy się rozpoznawania gatunków drzew i krzewów występujących dziko
na terenie Polski. W trakcie lekcji prowadzący zwraca
uwagę na różne cechy diagnostyczne drzew i krzewów,
na które warto zwrócić uwagę podczas ich oznaczania (np. kształt i faktura blaszki liściowej, wygląd kory,
pąków, kwiatostanów, owoców, nasion itp.). Uczniowie
dowiadują się wielu ciekawostek związanych z omawianymi roślinami oraz poznają siedliska występowania
poszczególnych gatunków.

Zajęcia, podczas których młodzież dowiaduje się o roli,
jaką pełnią ogrody botaniczne w ochronie różnorodności
biologicznej oraz o sposobach jej zachowania. Prowadzący przedstawia tematykę ochrony roślin i siedlisk
rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem oraz
prezentuje wybrane gatunki w terenie. Uczniowie poznają formy ochrony przyrody funkcjonujące w Polsce,
dowiadują się o istnieniu ochrony in situ i ex situ oraz
przekonują się, że Ogród to także azyl dla wielu gatunków zwierząt.

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

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Przystosowanie – jedyna szansa na przeżycie

Kaktusy i inne sukulenty

do 20 osób

do 20 osób

do 20 osób

Czas trwania : 60 minut
Wtorek—Piątek

Czas trwania : 60 minut
Wtorek—Piątek

Czas trwania : 60 minut
Wtorek—Piątek

60 zł/ grupa + bilety

60 zł/ grupa + bilety

60 zł/ grupa + bilety

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat budowy roślin i przystosowań wynikających z potrzeby dostosowania się do panujących warunków siedliskowych. W trakcie zajęć omówione zostaną typy środowisk
oraz rodzaje siedlisk, w jakich mogą występować rośliny. Charakteryzowane będą w oparciu o żywy materiał roślinny podstawowe grupy
ekologiczne roślin: wodne (hydrofity), wilgociolubne (higrofity), znoszące niedobór wody (kserofity), światłolubne (heliofity) oraz cienioznośne
(skiofity), pnącza, epifity, rośliny owadożerne, rośliny pasożytnicze.
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Tajemniczy świat storczyków
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Celem zajęć jest przybliżenie pięknej i tajemniczej zarazem grupy roślin należących do jednej z najliczniejszej w gatunki rodziny w obrębie królestwa
roślin – storczykowate. Młodzież pozna podstawowe zagadnienia odnośnie budowy i specyfiki rozmnażania storczyków, dowiaduje się także najistotniejszych rzeczy związanych z domową uprawą tychże roślin, a przede
wszystkim poznaje przedstawicieli tej grupy roślin w kolekcji Palmiarni.
Prowadzący omawia występowanie storczyków na kuli ziemskiej i nakreśla
problematykę ochrony storczyków dziko występujących.

Celem zajęć jest przybliżenie grupy roślin doskonale przystosowanych
do życia w warunkach pustynnych. W czasie zajęć młodzież poznaje podstawowe zagadnienia odnośnie budowy i ekologii sukulentów,
a także dowiaduje się najistotniejszych rzeczy związanych z domowa
uprawą tychże roślin. Prowadzący omawia występowanie sukulentów
na kuli ziemskiej oraz omawia przedstawicieli zgromadzonych w kolekcji
Palmiarni. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji
zanotowanych w kartach pracy.

PALMIARNIA OGRODU BOTANICZNEGO W ŁODZI
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Strefy roślinne kuli ziemskiej

Kolekcje roślin egzotycznych
w Palmiarni

od 20 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Wtorek—Piątek
60 zł/ grupa + bilety

Rośliny użytkowe tropików
od 20 osób

od 20 osób

Czas trwania zajęć: 60 minut
Wtorek—Piątek

Czas trwania zajęć: 60 minut
Wtorek—Piątek

60 zł/ grupa + bilety

60 zł/ grupa + bilety

Cały rok

Cały rok

od 20 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Wtorek—Piątek

Wycieczka z przewodnikiem

60 zł/ grupa + bilety
Cały rok
Cały rok
Celem zajęć jest przypomnienie i usystematyzowanie
wiadomości na temat istniejących na Ziemi stref klimatyczno-roślinnych oraz wyjaśnienie wpływu mórz i oceanów
na rozkład stref klimatycznych kuli ziemskiej.
Na zajęciach młodzież osobiście doświadcza, jakie
warunki termiczne i wilgotnościowe panują w strefie okołorównikowej, podzwrotnikowej i zwrotnikowej. W czasie
spaceru po Palmiarni młodzież poznaje przedstawicieli
świata roślin omawianych stref. Prowadzący wskazuje
liczne przystosowania roślin do życia w danej strefie.
W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia
kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji
zanotowanych w kartach pracy.
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Celem zajęć jest omówienia roli ogrodów botanicznych
i palmiarni w gromadzeniu roślin, poznawaniu bogactwa
przyrodniczego świata, wyjaśnienie znaczenia ogrodów botanicznych i palmiarni w ochronie różnorodności
biologicznej świata (gatunki zagrożone wyginięciem,
gatunki chronione, badania naukowe, konwencja CITES),
prezentacja podstawowych grup roślin kolekcjonowanych
w Palmiarni. W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty
pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.

Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych subtropikalnych i tropikalnych roślin użytkowych, określenie ich
pochodzenia i cech charakterystycznych; wskazanie roślin użytkowych z różnych grup (m.in. rośliny oleiste, włóknodajne, owocowe, przyprawowe, cukrodajne, używki);
omówienie znaczenia wymienionych roślin użytkowych
w życiu i gospodarce człowieka. W czasie spaceru po
Palmiarni młodzież poznaje rośliny jadalne i uprawiane
na potrzeby przemysłu, pochodzące z różnych części
świata (m.in. cynamonowiec, kawa, bawełna, daktylowiec, bananowiec). W trakcie zajęć młodzież wypełnia
karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.

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.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Przystosowanie – jedyna szansa na przeżycie

*

Pokaz profesora Einsteina

do 60 osób

od 2 do 16 osób

do 50 osób

Czas trwania zajęć: 60 lub 90 minut

Czas trwania zajęć: 15,20 lub 25 minut
gry wpuszczane co 30 minut

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

15 zł lub 21 zł

od 11 do 29 zł za osobę

10 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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Arena Laser Games

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

*

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

Jest to zabawa, wymagająca aktywności fizycznej i umysłowej, wspierana przez pistolety laserowe i kamizelki wyposażone w bezprzewodową
kontrolę (WiFi). Gra odbywa się na specjalnie stworzonej arenie, w formie labiryntu, skrytej w tajemniczym półmroku. Atmosferę niesamowitości
wzmagają dodatkowe efekty specjalne, świetlne oraz muzyka.

*

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

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

Muzeum Fabryki funkcjonuje w Manufakturze od 2007 r. Wystawa stała została zaprojektowana
przez Mirosława Nizio. Jest to wystawa multimedialna, która 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. Wizyta w Muzeum Fabryki pozwala poznać szczegóły
dotyczące procesu wykończania tkanin oraz kontroli jakości produktów. Zainteresowani znajdą również informacje o detalach architektonicznych, dawne plany fabryki oraz stare zdjęcia.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Zwiedzanie z przewodnikiem

Gra ekonomiczna

od 10 do 25 osób

od 10 do 50 osób

od 10 do 50 osób

Czas trwania zajęć: 45 minut

Czas trwania zajęć: 90 minut

Czas trwania zajęć: 90 minut

w cenie biletów wstępu 7,50 zł/os.

20 zł/osoba

20 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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*

Zajęcia dla klas I

Poznawanie przeznaczenia budynków fabrycznych składających się na
dawne imperium Poznańskiego. Celem zajęć jest zarejestrowanie zmian
zachodzących przez lata na obszarze zakładów. Na warsztat składa się
także próba stworzenia własnego przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu
wiedzy nabytej podczas zwiedzania.

Uczestnicy ``przenoszą się w czasie`` do XIX w. handlują, zarabiają,
tworzą swoje przedsiębiorstwa. Próbują dorównać Izraelowi Poznańskiemu lub jego konkurentowi Karolowi Scheiblerowi. W grze wykorzystywane są specjalnie opracowane rekwizyty.

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI - ODDZIAŁ MMŁ
Kontakt
al. Politechniki 10, Łódź
sport@muzeum-lodz.pl
Tel.: 698 492 833
Muzeum przyjazne osobom niepełnosprawnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wystawa stała „Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej” w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” przy al. Politechniki 10 otwarta została w październiku 2018 r. Ekspozycja umieszczona na powierzchni 180 m2. 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. Stworzona została z wykorzystaniem
osiągnięć współczesnej techniki, co pozwoliło nadać jej interaktywnego charakteru. Na wystawie
są prezentowane najcenniejsze i najciekawsze zbiory Muzeum Sportu i Turystyki Oddziału Muzeum
Miasta Łodzi, które posiadają zarówno wielką wartość historyczną, jak i materialną.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Olimpijskie medale

Łódzcy sportowcy – bohaterowie
walki o niepodległość

do 25 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia
8 zł / osoba

Razem czy osobno – wielokulturowy
i wielonarodowy charakter
łódzkiego sportu do 1939 r.

do 25 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Ferie i wakacje w Muzeum Sportu
do 25 osób

do 25 osób

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć: ustalana każdorazowo przed feriami i wakacjami

Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

8 zł / osoba

8 zł / osoba

Zima/Lato

8 zł / osoba
Cały rok
Cały rok
Zajęcia w formie warsztatów, których punktem wyjścia
jest prezentacja pamiątek olimpijskich pokazywanych
na wystawie. Uczestnicy po zapoznaniu się z pamiątkami
olimpijskimi prezentowanymi na wystawie oraz symbolami igrzysk olimpijskich przygotowują projekt olimpijskiego medalu, rozwiązują także zadania w specjalnie
przygotowanej książeczce edukacyjnej poświęconej
idei olimpijskiej.
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Cały rok
Lekcja muzealna przeznaczona dla uczniów szkół średnich. Podczas zajęć szczególna uwaga zwrócona jest na
rolę organizacji sportowych w budowaniu świadomości
narodowej i łódzkich sportowców uczestniczących w walkach o odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Lekcja muzealna, podczas której młodzież zaznajamiana jest z wielokulturowymi początki łódzkiego sportu.
Wiedza ta jest stosunkowo mało znana, a działania
zmierzające do organizowania młodzieży i dorosłych
w stowarzyszenia sportowe i turystyczne, stanowiły formę
budowania świadomości narodowej, etnicznej i klasowej.
Spełniały więc zarówno rolę kulturotwórczą, jak i były
sposobem dbania o rozwój fizyczny młodzieży.

Zajęcia w formie warsztatów, podczas których przybliżane są idee olimpijskie oraz historia łódzkiego sportu,
a także odbywają się prezentacje różnych dyscyplin
sportu – połączonych z aktywnością ruchową uczestników zajęć.

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.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Imperium I.K. Poznańskiego

Droga na Panteon

Ziemia Obiecana wczoraj i dziś

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 prezentująca drogę Izraela Poznańskiego do tytułu łódzkiego „króla bawełny”. Podczas
zajęć, w oparciu o eksponaty związane z historią rodziny
Poznańskich oraz przemysłowym postępem miasta Łodzi
omawiana jest struktura ich przedsiębiorstwa i meandry
działalności XIX-wiecznej fabryki. Elementem uzupełniającym zajęcia może być również spacer po terenie obecnego centrum handlowo-usługowego Manufaktura oraz
jego okolicy, w trakcie którego omawiane są poszczególne elementy składowe imperium rodziny Poznańskich.
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Lekcja muzealna omawiająca specyfikę przemysłowego
miasta, ze szczególnym uwzględnieniem jego robotniczego charakteru. Podczas zajęć realizowanych w przestrzeniach wystaw historycznych muzeum przedstawiane
są najważniejsze zagadnienia będące analizą struktury
i działalności „imperiów” najbardziej znanych przemysłowców. Przedstawiana jest problematyka warunków
życia łódzkich robotników, relacji poszczególnych klas
zawodowych i społecznych, a także współczesnej oceny
działalności i postaw łódzkich fabrykantów.

Lekcja muzealna realizowana w przestrzeniach wystawy
„Panteon Wielkich Łodzian” przedstawiająca biografie
najważniejszych postaci związanych z naszym miastem:
Juliana Tuwima, Marka Edelmana, Karla Dedeciusa
i Artura Rubinsteina. Opowieść o ich życiu przeplata się
z narracją historii przemysłowego miasta, dostarczając
uczestnikom nie tylko wiedzy na temat tych wyjątkowych
postaci, ale również Łodzi w XIX i XX wieku. Elementem uzupełniającym zajęcia może być spacer o Starym
Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

Podczas lekcji muzealnej przyszli maturzyści mogą
poznawać różnorodne aspektu motywu Ziemi Obiecanej,
dostarczając potrzebnych do analizy powieści Władysława Reymonta kontekstów historycznych. W trakcie zajęć
omawiane są zarówno inspiracje, które dały początek
znanym, literackim postaciom i scenom, a także zwiedzane są przestrzenie, w których kręcono kultowy obraz
Andrzeja Wajdy. Udział w lekcji jest również okazją do
zobaczenia oryginalnych elementów inscenizacji filmowej
oraz rekwizytów użytych podczas kręcenia filmu.

MUZEUM MIASTA ŁODZI
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Widać – nie widać

Poetyckie wyklejanki

Nauka (dla) sztuki: konserwacja

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

Zajęcia kształtujące umiejętność analizy dzieła sztuki pod
względem środków formalnych oraz symboliki i ukrytych treści, realizowane na wybranych przestrzeniach
stałej ekspozycji Pałacu Izraela Poznańskiego. W trakcie
spotkania wykonywane są zadania, które przygotowują
do aktywnego i samodzielnego uczestnictwa w kulturze
i poznawania dzieł sztuki. Część praktyczną wieńczy
praca plastyczna - kolaż, wykonany na podstawie
reprodukcji dzieł ze zbiorów muzeum, z wykorzystaniem
zdobytej w trakcie zwiedzania wiedzy z zakresu ikonografii i ikonologii.

28

Łódź: wczoraj – dziś – jutro

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Warsztaty prezentujące różnorodność kulturową dawnej
Łodzi przez pryzmat jej zwyczajów, języka i kultury materialnej. Ich celem jest ukazanie miasta (architektury, zwyczajów, obyczajów łodzian) nie z perspektywy widocznych, powszechnie znanych faktów czy lokalizacji, lecz
poprzez wydobycie na światło dzienne zwyczajnych,
codziennych historii i przestrzeni, które są dzisiaj przez
wiele osób zapomniane. Zajęcia z powodzeniem mogą
służyć jako uzupełnienie narracji dotyczącej obchodów
wybranych świąt lub stanowić wstęp do rozważań nad
zagadnieniem chronologii i upływu czasu.

Zajęcia w formie warsztatów, których punktem wyjścia
jest prezentacja twórczości znanych łódzkich poetów,
literatów i tłumaczy. Działalność Juliana Tuwima, Jerzego
Kosińskiego czy Karla Dedeciusa jest punktem wyjścia do
rozważań dotyczących literackiego dziedzictwa kulturowego Łodzi, a także zagadnień związanych z kształtowaniem się współczesnego języka ojczystego. W ramach
spotkania uczestnikom proponowane są różne gry językowe oraz plastyczne inspirowane eksponatami prezentowanymi w obrębie wystawy „Panteon Wielkich Łodzian”,
w tym wyklejanek autorstwa Wisławy Szymborskiej.

Warsztaty przeznaczone dla szkół ponadpodstawowych,
które przybliżają codzienną pracę konserwatora dzieł
sztuki. W trakcie zajęć prezentowane są podstawowe
zagadnienia, zadania i wyzwania związane z ochroną
dziedzictwa kulturowego, a także narzędzia i metody
pracy stosowane przez konserwatorów. Zastosowanie metod aktywizujących podczas spotkania sprzyja
utrwaleniu zdobytej przez uczestników wiedzy, a także
pozwala na wypróbowanie jej w praktyce. W części
warsztatowej prezentowane są proste czynności oraz
ćwiczenia, które pomagają zadbać o dobry stan własnych, domowych archiwów.

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

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Filmowe efekty specjalne

Imperium rodu Scheiblerów

do 25 osób

do 25 osób

do 25 osób

Czas trwania zajęć: 60 minut
środa-czwartek 9:00, 11:00, 13:00, piątek 11:00, 13:00

Czas trwania : 90 -120 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć: środa-czwartek 13:00

Czas trwania : 60 minut
środa-czwartek 9:00, 11:00, 13:00, piątek 11:00, 13:00

Cena zajęć dla grupy: 10 zł

15 zł/grupa

10 zł/grupa

Cały rok

Cały rok

Cały rok

W jaki sposób powstają efekty specjalne? Do czego służą? W jakich
filmach się je wykorzystuje? Uczestnicy poznają najpopularniejsze
techniki tworzenia zdjęć trikowych, ich zastosowanie w kinie i telewizji
oraz prześledzą ich rozwój w kinie na przestrzeni lat. Lekcja ilustrowana
jest zdjęciami oraz fragmentami wybranych filmów z różnych gatunków
wykorzystujących efekty specjalne.
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Czym jest plakat filmowy? Z jakich elementów się składa? Jakie pełni funkcje? Jak czytać i analizować plakat filmowy? Lekcja przybliża
uczestnikom wiadomości na temat: polskiego plakatu filmowego, jego
historii, wybitnych twórcach oraz dostarcza narzędzi analityczno-interpretacyjnych, przydatnych w interpretacji plakatu. Poznajemy także
twórców i najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu.
Uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach angażując się w dyskusję,
analizując wybrane plakaty filmowe.

Lekcja muzealna z zakresu historii małej ojczyzny przybliża dzieje
jednego z najpotężniejszych rodów fabrykanckich Łodzi. Celem lekcji
jest omówienie powstania bawełnianego imperium Scheiblerów oraz ich
wpływu na współczesny kształt miasta. Lekcja ilustrują fragmenty filmowe.
Uczestnicy w trakcie lekcji zwiedzają wnętrza reprezentacyjne pałacu.

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.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Warsztaty w Muzeum Sztuki
do 25 osób

do 25 osób

Czas trwania : 90 minut

Czas trwania : 45 minut

6 zł/ osoba

6 zł/ osoba

Cały rok

Cały rok

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.
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Warsztaty w Muzeum Pałac Herbsta

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.

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

P E Ł N A O F E R TA
WA R SZ TATÓW

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.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Warsztat „Klimat na plakat!”

Warsztat „Ziemia obiecana”

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

8 zł/osoba

8 zł/osoba

Lekcja muzealna
„Od włókna do tkaniny”
do 30 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia
4 zł/osoba

Cały rok

Cały rok
Cały rok

Coraz więcej słychać o tym, że kryzys klimatyczny to nie jakaś odległa
przeszłość. Zmiany klimatu już są widoczne ale najmocniej odczują je
ci, którzy dzisiaj są dziećmi i nastolatkami. Twórcom wystawy Ziemia (P)
oddana los naszej planety nie jest obojętny. Zadają niewygodne pytania
i pokazują świat wyeksploatowany przez ludzi do granic możliwości.
Podczas warsztatu zastanowimy się, czy można jeszcze coś zmienić
i czy nasze indywidualne wybory mają znaczenie. A to, co ustalimy –
przeniesiemy na plakaty!
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Jak doszło do tego, że w XIX wieku Łódź z małej osady stała się jednym
z największych polskich miast przemysłowych?
Przyjrzymy się przyczynom i skutkom rewolucji przemysłowej oraz temu,
jaki miała wpływ na rozwój miasta. Zobaczymy jak zmieniał się plan
Łodzi, gdzie i dlaczego wznoszono fabryki, jakie maszyny się w nich
znajdowały i jak wyglądała praca robotników.
Zastanowimy się też czy dzisiaj opłacałoby się otworzyć fabrykę
włókienniczą, a jeśli nie – to co innego?

Skąd się biorą wełna i bawełna? Ile zastosowań ma len? Co wspólnego
mają ze sobą: tkanina poliestrowa, plastikowa butelka oraz płyta CD?
Podczas tej lekcji dowiecie się z jakich rodzajów włókien powstają materiały oraz do czego są one wykorzystywane.

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Lekcja muzealna
„Para - buch! Muzeum - w ruch!”
do 30 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Oprowadzania — wystawy czasowe

Oprowadzania – wystawy stałe

do 30 osób

do 30 osób

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

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

10 zł/osoba

10 zł/osoba

Cały rok

Cały rok

4 zł/osoba
Cały rok
Dlaczego gwizdek czajnika gwiżdże, gdy gotuje się woda? W jaki
sposób para wodna może wprawić w ruch całą fabrykę? Na te i wiele
innych pytań dotyczących pary i możliwości jej wykorzystania spróbujemy odpowiedzieć podczas lekcji muzealnej „Para – buch! Muzeum –
w ruch!”. Heron, Newcomen, Watt i Stephenson to tylko niektóre osoby,
których wynalazki i odkrycia pojawią się w trakcie zajęć. Sprawdźcie sami.
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Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o artyście, konkretnym dziele,
uzyskać odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie oglądania,
podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na interpretację prac,
wybierzcie oprowadzanie po wystawach czasowych.

Jeśli chcecie posłuchać o historii wielokulturowej, włókienniczej Łodzi
z perspektywy codziennego życia jej mieszkańców, poznać losy bohaterów ukazane na przestrzeni XIX i XX w. oraz
szerszy kontekst minionych czasów, wybierzcie oprowadzanie po wystawach stałych: „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” i „Kotłownia
– muzeum interaktywne”.
Proponujemy kilka ścieżek zwiedzania do wyboru:
Ogólna - podczas której zapoznamy się z historiami mieszkańców domów i ich życiem codziennym.
Postępu Technicznego - zobaczymy jak wynalazki zmieniały codzienne
życie ludzi.
Wzornictwa - przyjrzymy się, jak zmieniały się mody w wystroju i wyposażeniu wnętrz.
Wielokulturowa - poznamy obyczaje mieszkańców dawnej
Łodzi, będących przedstawicielami różnych kultur i religii.
Higieny - sprawdzimy jak dbano o higienę w dawnych czasach.

MTN PRZY GDAŃSKIEJ
Kontakt
Gdańska 13, Łódź
edukacja@muzeumtradycji.pl
tel.: 42 620-05-70

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Siedziba Główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – mieści się w dawnym budynku
więziennym zbudowanym w latach 1883–1885, przy ówczesnej ul. Długiej (dziś Gdańska). Carskie
więzienie przeznaczone było przede wszystkim dla więźniów politycznych – m.in. działaczy Polskiej
Partii Socjalistycznej i innych ruchów niepodległościowych. Funkcję więzienną budynek spełniał także
poprzez okres I wojny światowej, dwudziestolecie międzywojenne, a także w czasie okupacji niemieckiej i po zakończeniu II wojny światowej. W dwóch ostatnich okresach było to miejsce odosobnienia przeznaczone dla kobiet. Więźniarkami były m.in Halina Szwarc (wybitna agentka AK-owskiego
wywiadu) i Maria Eugenia Jasińska (harcerka, żołnierz ZWZ i AK, bohaterka akcji “Dorsze”).

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Krótka historia. O pobycie Józefa Piłsudskiego
w Łodzi – lekcja muzealna
do 15 osób
Czas trwania zajęć: 75 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć: 10.00 lub 12.00 lub 14.00

Oferta prelekcji

Konkursy plastyczne

Cała klasa

Bez ograniczeń

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć ustalane z nauczycielem

Raz w roku na dany rok szkolny

30 zł/ grupa

60 zł/ grupa

Rok szkolny 2021/2022

okres nadsyłania prac październik-listopad

60 zł/ grupa
Rok szkolny 2021/2022
Krótka historia. O pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi – lekcja muzealna
Po co Józef Piłsudski w 1899 r. przybył do łodzi? Gdzie zamieszkał ?
Dlaczego znalazł się w więzieniu przy ul. Długiej? Na te i inne pytania
znajdziemy odpowiedź właśnie na tych zajęciach. Lekcja odbywa się
w oparciu o fragment wystawy „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej)
w Łodzi 1885-1953” i jest uzupełniona o krzyżówkę oraz kartę pracy.
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Jest to prelekcja bez elementów warsztatowych, podczas której pracownik muzeum przychodzi do szkoły lub prowadzi zajęcia online.
W ofercie mamy kilkanaście tematów, miedzy innymi:
O naprawie Rzeczypospolitej – rzecz o Konstytucji 3 maja
Tadeusz Kościuszko – obywatel świata
Zryw niepodległościowy – powstanie listopadowe
Zryw niepodległościowy – powstanie styczniowe
A były i sukcesy – rzecz o powstaniu wielkopolskim

Wojewódzki konkurs plastyczny na wybrany temat historyczny.
Cele Konkurów:
- budzenie zainteresowania historią, konkurs ma na celu przybliżenie tematyki historycznej, w przyjemny sposób zapraszamy do świata historii.
- rozwijanie umiejętności plastycznych
Patroni:
- Kuratorium Oświaty w Łodzi
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

MTN RADEGAST
Kontakt
al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt
Getto 12, Łódź
radegast@muzeumtradycji.pl
tel.: 42 62 005 90
P E Ł N A O F E R TA
WA R SZ TATÓW

Stacja Radegast jest zabytkowym budynkiem kolejowym z 1941 r. W czasie II wojny światowej była
ona związana z gettem, utworzonym przez Niemców w 1940 r. w Łodzi (Litzmannstadt). Początkowo
obiekt pełnił funkcję punktu przeładunkowego żywności i surowców, przeznaczonych dla ludności
i zakładów pracy getta. Od stycznia 1942 r. Stacja stała się miejscem, z którego wywożono ludność
żydowską do obozów zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Auschwitz-Birkenau. Dziś budynek
ten jest miejscem pamięci, elementem Pomnika Zagłady Litzmannstadt Getto, powstałym w 2004 r.
oraz siedzibą oddziału Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Stacja Radegast – pamięć miejsca
i miejsce pamięci

Getto łódzkie 1940-1944

„W getcie nie ma dzieci – są mali Żydzi”.
Dzieci w getcie

„Wsiedlenie Żydów zachodnioeuropejskich do getta łódzkiego”

do 30 osób
do 30 osób

do 30 osób

do 30 osób

Czas trwania zajęć: 75 minut

Czas trwania zajęć: 75 minut

60 zł/ grupa

60 zł/ grupa

Cały rok

Cały rok

Czas trwania zajęć: 75 minut
Czas trwania zajęć: 75 minut
60 zł/ grupa
60 zł/ grupa
Cały rok
Cały rok
Zajęcia przedstawiają historię getta łódzkiego.
Zajęcia przedstawiają historię Stacji Radegast w okresie
funkcjonowania getta oraz powojenną historię miejsca
i pamięci o getcie.
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Zajęcia przedstawiają sytuację dzieci w getcie łódzkim,
ich codzienne życie, jego warunki, konieczność pracy
oraz śmierć.

Zajęcia przedstawiają przyczyny, przebieg i konsekwencje wsiedlenia blisko 20 tys. grupy Żydów zachodnioeuropejskich do getta łódzkiego.

MTN RADEGAST
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Obóz cygańskie w getcie 1941–1942

Obóz przy ul. Przemysłowej.
Los polskich dzieci w okresie okupacji

do 30 osób

Życie niewarte życia?”.
Los pacjentów szpitala
psychiatrycznego przy ul. Wesołej

do 30 osób

do 30 osób
do 30 osób

Czas trwania zajęć: 75 minut
Czas trwania zajęć: 75 minut

Czas trwania zajęć: 75 minut
Czas trwania zajęć: 75 minut

60 zł/ grupa
60 zł/ grupa

60 zł/ grupa
60 zł/ grupa

Cały rok
Cały rok
Zajęcia przedstawiają historię Romów i Sintii deportowanych do łódzkiego getta w kontekście eksterminacji tej
grupy narodowej w okresie II wojny światowej.

35

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Strategie przetrwania – strategie
pomocy w getcie łódzkim

Zajęcia przedstawiają dzieje obozu dla polskich dzieci
przy ul. Przemysłowej (1942-1945), w kontekście losów
dzieci w Łodzi w okresie II wojny światowej.

Cały rok
Listopad—Styczeń
Zajęcia przedstawiają los akcji eutanazyjnego zrealizowanej przez specjalny niemiecki oddział SS w ośrodku
psychiatrycznym przy ul. Wesołej. Temat ten stanowi
wstęp do historii eutanazji osób psychicznie chorych
i upośledzonych w okresie II wojny światowej, programu
będącego preludium Zagłady Żydów.

Zajęcia przedstawiają sposoby przetrwania w getcie (np.
szmugiel, ucieczka) oraz reakcję ludności z poza getta na
los zamkniętych w nim Żydów. Zajęcia stanowią okazję
do dyskusji na temat postaw wobec Zagłady tak w przeszłości, jak i współcześnie.

MTN RADOGOSZCZ
Kontakt
Zgierska 147, Łódź
b.kowska@muzeumtradycji.pl
tel.: 42 620 05 82

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.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Quest: Radogoskie miejsca pamięci
do 30 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
60 zł/ grupa
Cały rok
Zajęcia mają charakter gry terenowej realizowanej pod
kierunkiem edukatora muzealnego. Posługując się instrukcją zawierającą wskazówki dotyczące trasy gry oraz
zadania do rozwiązania w poszczególnych punktach węzłowych questu, uczestnicy przemierzają ulice Radogoszcza i Julianowa, poznając historię II wojny światowej.
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Jak przetrwać wojnę w Litzmannstadt?
Życie codzienne w okupowanej
Łodzi i Kraju Warty
do 30 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
60 zł/ grupa
Cały rok
Zajęcia mają charakter pogadanki wzbogaconej interaktywnymi grami i quizami, w czasie której uczestnicy
dowiadują się, jak zmieniło się życie ich rówieśników
mieszkających w Łodzi w 1939 r., po wkroczeniu do
miasta Niemców, dlaczego miasto zmieniło nazwę i herb,
a także nazwy ulic. Poznają zarówno metody prześladowania społeczeństwa polskiego na ziemiach wcielonych
do III Rzeszy, jak i formy oporu niemieckiemu okupantowi.

Okupacyjna rozgrywka zajęcia
edukacyjne oparte o grę planszową

Kampania wrześniowa
– palcem po mapie

do 30 osób

do 30 osób

Czas trwania zajęć: 45 minut

Czas trwania zajęć: 90 minut

60 zł/ grupa

60 zł/ grupa

Cały rok

Cały rok

Gra rekomendowana po wcześniejszym zwiedzeniu
wystawy „Zabrał ich ogień…” Uczniowie poruszając się
po planszy gry, odpowiadając na pytania ukryte na jej
polach, sprawdzają swoją wiedzę na temat życia Polaków w Kraju Warty. Poznają najważniejsze postaci, które
tworzyły rzeczywistość wojennej Łodzi oraz najważniejsze wydarzenia rozgrywające się na ziemiach polskich
wcielonych do III Rzeszy. Gra rozwija, podsumowuje
i ułatwia zapamiętanie informacji z wystawy.

Warsztat koncentruje się wokół zagadnień związanych
z przebiegiem wojny obronnej Polski 1939r. oraz przyczynami i konsekwencjami klęski poniesionej wtedy
przez Polskę. W toku warsztatów uczestnicy pozyskują
informacje dotyczące działań wojennych prowadzonych
we wrześniu 1939 r. i samodzielnie przygotowują mapę
ilustrującą przebieg tej kampanii. Dyskutują na temat alternatywnych strategii obronnych państwa polskiego w 1939 r.
oraz prób oceny polityki polskiej w tamtym okresie.

MTN RADOGOSZCZ
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Przez Kraj Warty do Radogoszcza
do 35 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
60 zł/ grupa
Cały rok
Lekcja muzealna rozgrywająca się w przestrzeni wystawy
„Zabrał ich ogień…” Uczniowie otrzymują karty pracy,
które w trakcie zwiedzania systematycznie uzupełniają na
podstawie usłyszanych czy odszukanych na ekspozycji
muzealnej informacji. Dzięki temu w aktywny sposób poznają warunki życia w Łodzi w okresie II wojny światowej
i niemieckiej okupacji. Mogą lepiej zrozumieć system
represji stosowanych wobec społeczeństwa polskiego
oraz form oporu Polaków przeciwko Niemcom. Rozwijają
wrażliwość wobec cywilnych ofiar konfliktów zbrojnych
w kontekście historycznym, jak również współczesnym.
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Ofiary i zbrodniarze – losy ofiar
i katów Litzmannstadt w kontekście
polityki niemieckiej wobec Polaków
w Kraju Warty
do 35 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
60 zł/ grupa
Lipiec—Sierpień
Spotkanie rozpoczyna się od merytorycznego wprowadzenia uczestników w zagadnienie polityki terroru
i wyniszczenia, jaką Niemcy stosowali wobec Polaków
w Kraju Warty. Uczestnikom prezentowana jest też historia więzienia na Radogoszczu i zagłady jego więźniów.
W czasie spotkania wykorzystywana jest metoda „Historii
w 6 słowach”. Uczestnicy zajęć zapoznają się z materiałami źródłowymi prezentującymi sylwetki wybranych
postaci związanych z historią okupowanej Łodzi i radogoskiego więzienia. Tworzą własne opowiadania,
podejmują dyskusję o wyborach moralnych i etycznych
dokonywanych przez ludzi w obliczu zagrożenia, wojny,
śmierci.

Święta w Litzmannstadt

Opowieści o historii: zapomniane
dzieła – zapomniani artyści

do 30 osób
do 30 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
Czas trwania zajęć: 90 minut
60 zł/ grupa
60 zł/ grupa
Listopad—Styczeń
Cały rok
Zajęcia warsztatowe składające się z dwóch część. W
trakcie pierwszej uczniowie poznają realia życia codziennego Łodzi i Kraju Warty i dowiedzą się jak w okupacyjnej rzeczywistości wyglądały przygotowania do
świąt Bożego Narodzenia. W drugiej części sami będą
mieli okazję zrobić ozdoby świąteczne inspirowane tymi
robionymi przez naszych dziadków i pradziadków.

Warsztaty historyczno - artystyczne przeznaczone dla
odbiorców powyżej 10 roku życia. W ich trakcie uczestnicy poznają twórców łódzkich pomników historycznych
i sami będą mogli stworzyć dzieło sztuki.

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

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Z niejednej wsi garściami brali…
Wątki etnograficzne w twórczości
polskich pisarzy

Kodry, gwiozdy i leluje –
tajemnice polskiej wycinanki ludowej

Kosmici jakich nie znacie –
bliskie spotkanie z cywilizacją lalek

do 15 osób

do 30 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 szkolny

Cały rok szkolny

do 30 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia
Cena zależna od cennika
Od stycznia 2022
Wyspiański, Reymont, Myśliwski, Redliński i wielu innych korzystało
w swojej twórczości z wątków związanych z etnografią, kulturą ludową
i wsią. Spróbujemy ustalić ile w tych opowieściach prawdy, czy mają
solidny fundament czy jedynie wątłe podstawy? Czy i dziś wieś jest częstym motywem literackim? Jak twórczość wymienionych pisarzy odbierano na tle danej epoki, a jak postrzegamy ją dzisiaj?
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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.

*

Lekcja w wariancie online lub stacjonarnie.

Lekcja muzealna bazując na zbiorach działu widowisk lalkowych
proponuje wycieczkę w meandry kosmosu, teatru, i plastyki teatralnej.
Temat przypomina podstawy astronomii, dotyka istoty widowiska, różnic
między kinem, a teatrem, a przede wszystkim rozwija wyobraźnię plastyczną i przestrzenną.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Crime Story? Archeologia w świetle
zagadek z przeszłości
do 30 osób
Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Muzeum od kuchni

Co mówią kości?

do 15 osób

do 30 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 szkolny

Od listopada 2021 do czerwca 2022

Cena zależna od cennika
Cały rok szkolny

*

Lekcja w wariancie online lub stacjonarnie.

Detektyw i archeolog. Czy te dwa zawody mają ze sobą coś wspólnego? W jakich sytuacjach policja prosi o pomoc archeologa? Skąd
wiadomo gdzie szukać i jak rozpoznać właściwy ślad? Podczas zajęć
porozmawiamy o metodach pracy archeologa i wykorzystywanych
przez tę dziedzinę nauk pomocniczych. Zawód ten zaprezentujemy na
przykładach wykopalisk ze stanowisk od początku epoki żelaza aż po
okres II wojny światowej.
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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.

*

Lekcja w wariancie online lub stacjonarnie.

Jak dawniej wyglądali ludzie? Z jakimi problemami zmagali się na co
dzień? Jakie choroby ich trapiły i jak je leczyli? Lekcja muzealna odpowie na te i inne pytania. Podczas zajęć porozmawiamy o metodach
pracy antropologa i wykorzystywanych przez niego dziedzinach
chemii i biologii.

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

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Miasto 4 świątyń

Historia Polski i świata
w miniaturach Artura Szyka

do 20 osób

Miasto 4 kultur

Posłaniec z piekła

do 30 osób

do 20 osób

Czas trwania zajęć: 60—90 minut

Czas trwania zajęć: 60 minut

Cena zależna od cennika

Cena zależna od cennika

Cały rok

Cały rok szkolny

do 30 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Czas trwania zajęć: 90 minut
?? Cena zależna od cennika
Cena zależna od cennika
Cały rok
Cały rok szkolny
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają historię i szczegóły architektoniczne jednej z czterech słynnych łódzkich
budowli: nieistniejącej już synagogi Altshtot, kościoła
ewangelicko-augsburskiego św Mateusza, cerkwi św.
Aleksandra Newskiego i kościoła Wniebowstąpienia
Najświętszej Maryi Panny. Warsztaty realizowane są we
współpracy z firmą „Archizo”.
W trakcie zajęć wykorzystywana jest unikatowa pomoc naukowa - architektoniczna układanka stworzona
z nowoczesnych klocków wykonanych z kolorowego
szkła akrylowego.
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Historia Polski i Świata w miniaturach Artura Szyka - Artur
Szyk był łódzkim miniaturzystą i karykaturzystą. Swoją
sztukę wykorzystywał do opisywania i komentowania
otaczającej go rzeczywistości. Jego charakterystyczny
styl, będący połączeniem motywów mu współczesnych
z technikami i wzorcami średniowiecznymi zachwycał
ludzi nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. W trakcie
zajęć uczestnicy poznają i zinterpretują najważniejsze
dzieła tego artysty.

Kiedy w XIX w. Łódź zaczyna rozwijać się w niespodziewanym tempie, przyjeżdżają do niej ludzie z całej Europy. Główny udział w rozwoju miasta mają 4 narodowości:
Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Zajęcia pokazują jak
dzięki wielokulturowej i wieloetnicznej współpracy Łódź stawała się jednym z największych miast na ziemiach polskich.

W trakcie zajęć uczniowie poznają życie Jana Karskiego
– emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, postać,
której życie i działalność do dzisiaj inspirują ludzi na
całym świecie.

CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Litzmannstadt Getto –
piekło na ziemi obiecanej
do 20 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Cena zależna od cennika
Cały rok
Historia powstania, funkcjonowania i likwidacji łódzkiego getta.
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Marek Edelman –
Polak, Żyd, łodzianin

Człowiek w chwili próby…

Piramida Nienawiści

do 30 osób

do 30 osób

Czas trwania zajęć: 60 minut

Czas trwania zajęć: 60 minut

Cena zależna od cennika

Cena zależna od cennika

Cały rok

Cały rok

do 30 osób
Czas trwania zajęć: 60 minut
Cena zależna od cennika
Cały rok
Marek Edelman to postać wyjątkowa: lekarz, bojownik,
przywódca powstania w getcie warszawskim i wielki
autorytet opozycji antykomunistycznej.
W trakcie zajęć używane są archiwalne wywiady z Markiem Edelmanem

Jak wyglądały relacje polsko – żydowskie w trakcie II
wojny światowej? Szmalcownicy i Sprawiedliwi to dwie
strony tej samej monety – życia codziennego okupowanej
Polski.

Zajęcia przedstawiają zauważony i opisany przez Gordona Allporta – amerykańskiego psychologa – mechanizm. Badając przypadki ludobójstwa, Allport zauważył,
że poprzedzały je pewne działania i postawy, symbolizowane przez kolejne stopnie piramidy.
Zajęcia są usystematyzowaną wiedzą dotyczącą aktów
ludobójstwa i dyskryminacji dokonywanych na całym
świecie. Opowiadają m.in. o Holokauście, ludobójstwie
w Ruandzie, wojnie bałkańskiej oraz prześladowaniu
czarnoskórych w USA.

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.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Warsztat w ramach Pracowni Twórczego
Widza: Teatr przedmiotu
(online lub na żywo)

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

Warsztat w ramach Pracowni Twórczego
Widza : Czy pandemia to „fajna babka?”
Warsztat o zmianie. (online lub na żywo)
od 10 do 30 osób

od 10 do 30 osób
od 10 do 30 osób

Czas trwania zajęć: 45 minut

Czas trwania zajęć: 45 minut
Czas trwania zajęć: 45 minut
20 zł / osoba (warsztaty na żywo),
100 zł / grupa (warsztaty online)

20 zł / osoba (warsztaty na żywo),
100 zł / grupa (warsztaty online)

20 zł / osoba (warsztaty na żywo),
100 zł / grupa (warsztaty online)
Cały rok szkolny

Cały rok
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.
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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.

Pandemia, okres izolacji, brak swobody i mnóstwo ograniczeń budzą
lęk. Zmiana codzienności dotyczy wszystkich. Proponujemy warsztat
o zmianie. Jak ją zaakceptować, oswoić, a nawet się z nią zaprzyjaźnić.
Dzięki narzędziom teatralnym poskromimy negatywne emocje związane
z wirusem i pokażemy, że zawsze warto zmienić perspektywę. Warsztat
umożliwi konfrontację z wątpliwościami, da przestrzeń na ujście emocji.

TEATR PINOKIO W ŁODZI
Kontakt
Kopernika 16, Łódź
rezerwacje@teatrpinokio.pl
edukacja@teatrpinokio.pl
42 636 66 90 / 601368591
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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. Prowadząc nowatorskie działania z dziedziny edukacji kulturalnej, pomagamy
widzom w stawianiu zarówno pierwszych, jak i kolejnych kroków w fascynującym świecie kultury i sztuki.

TEATR WIELKI
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.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Nie śpij! Granie w impro,
czyli warsztaty improwizacji
od 10 do 20 osób (możliwość podziału większej klasy na dwie równoległe grupy)
Czas trwania zajęć: 90 minut
Cena zajęć dla grupy: 270 zł. do 15 osób,
18 zł. za każdą kolejną osobę

Za kulisami

Warsztaty artystyczne

od 10 do 25 osób

do 30 osób

Czas trwania zajęć: 90 min.
PN — PT

Czas trwania zajęć: 60 minut

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

20 zł/ osoba (10 zł/ osoba w akcji Bliżej Teatru)
opiekunowie grupy bezpłatnie

Cały rok

Cały rok

Wrzesień—Czerwiec
Improwizacja jest powszechnie wykorzystywana w teatrze. Pomaga aktorom zdobyć dystans do samych siebie,
a zarazem wydobywa z nich indywidualność i spontaniczność. Na warsztatach dzieci będą uczestniczyły
w prostych grach i zabawach, dzięki którym wzrasta
koncentracja, refleks i swoboda wyrażania emocji.
Będą uczyły się zaufania, akceptacji i zgodnego funkcjonowania w grupie. Zajęcia pozytywnie wpływają na
rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny, a także na
koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową.
Gry i zabawy improwizacyjne odblokowują potencjał
twórczej ekspresji – uczą otwartości, kreatywności
i wiary w siebie.
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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.

Zajęcia multidyscyplinarne, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat. Magia teatru operowego
jest wyjątkowa, gdyż składa się z połączenia sztuk:
muzyki, plastyki, tańca. Podczas jednej wizyty w Teatrze
uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach wokalno-aktorskich, tanecznych, muzycznych oraz plastycznych.
Zajęcia zmieniają się co godzinę, aby wszyscy uczniowie
mieli okazję uczestniczyć w każdej z tych dyscyplin oraz
nabyć nową wiedzę i umiejętności.

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. Do zadań Teatru należy
współtworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez między innymi przygotowywanie
i wystawianie dzieł muzycznych z narodowego i światowego repertuaru.
Obecnie w repertuarze teatru znajdują się koncerty, widowiska muzyczne i musicale.
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 edukacyjnej w dziedzinie teatru
poprzez program edukacji teatralnej „O-Twórz TEATR”.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Odkryj swój głos/warsztaty wokalne

Lekcje gry na sobie /
Warsztaty aktorskie (głos)

Teatr w parku/warsztaty aktorskie (działania
performatywne w przestrzeni publicznej)

od 6 do 12 osób
od 8 do 25 osób

od 8 do 25 osób

Czas trwania zajęć: 90 minut

Czas trwania zajęć: 90 minut

250 — 400 zł / grupa

350 — 450 zł / grupa

Cały rok

przez cały rok (na zamówienie, w zależności od warunków atmosferycznych)

Czas trwania zajęć: 60 minut
200 — 250 zł / grupa
Cały rok
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawami śpiewu, oddechu,
budowy aparatu głosowego i rezonatorów, zajmą się indywidualną
interpretacją tekstów piosenek. Odkryją siebie i swój głos.
Zajęcia obejmować będą pracę nad techniką wokalną; uczestnicy
i uczestniczki poznają również zasady muzyki, podstawowe pojęcia
wokale, rożne style muzyczne, będą mogli ćwiczyć słuch muzyczny oraz
poczucie rytmu. Odkryją swoje unikalne brzmienie
oraz swobodę w używaniu własnego głosu.
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Muzyk gra na instrumencie. A aktor i aktorka? Podczas warsztatów
uczestnicy i uczestniczki uczą się jak poprawnie wykorzystywać dany
im instrument – ciało. Jak wykorzystywać naturalne pudło rezonansowe, którym ono jest; jak obserwować sygnały, które wysyła nam ciało
– nasze lub scenicznego partnera/partnerki; jak wykorzystywać jego
potencjał na scenie… lub w życiu codziennym.
Prowadzenie: Szymon Nygard (aktor)

Warsztaty w plenerze w Parku Helenów podczas których dzieci będą
realizować zadania aktorskie w przestrzeni publicznej, a park stanie się
ich sceną, scenografią i widownią. Uczestnicy zapoznają się z offowymi
formami sztuki akcji i działaniami wizualno-performatywnymi, takimi jak:
happening, performans event, czy sztukę gestu. Poprzez wykorzystanie
formalnych środków intermedialnych i nietypowych zadań instruktorzy
wprowadzą uczestników w świat teatralnej awangardy.

TEATR MUZYCZNY W ŁODZI
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Rany Julek! / warsztaty aktorskie
(poezja J. Tuwima)

Gdzie jest reżyser? /fabularna
gra teatralna

od 8 do 16 osób

od 8 do 25 osób

od 8 do 16 osób

Czas trwania zajęć: 60 minut

Czas trwania zajęć: 90 minut

Czas trwania zajęć: 90 minut

200 — 300 zł / grupa

250 — 400 zł / grupa

350 — 450 zł / grupa

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Uczestnicy i uczestniczki poznają techniki relaksacyjne pomagające
w walce z tremą, rozgrzewki dykcyjne i impostacyjne oraz, poprzez
szereg zadań improwizacyjnych
i elementarne zadania aktorskie, puszczą wodze fantazji i spróbują
przełożyć emocje na gest i mimikę. Następnie wcielą się w znane z poezji Juliana Tuwima postacie, tworząc wspólne etiudy teatralne oparte
na znanych wierszach poety.
Prowadzenie: Maria Gudejko (aktorka)
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Będziemy rysować, zwyczajnie niezwyczajnie rozmawiać, pokazywać
gesty-skojarzenia, dzielić się spostrzeżeniami o wierszach, które dotyczą
uniwersalnych treści - uczuć takich, jak miłość, samotność, bliskość; tematów dotyczących kontaktu z naturą, relacji międzyludzkich, doświadczeń trudnych i pięknych.
Celem spotkań z młodzieżą jest kreatywne spędzenie czasu w towarzystwie poezji, oderwanie się od szkolnych podręczników i wejście w świat
fantazji. Nie ogranicza nas nic, poza ekranem komputera. To już dużo.
Spróbujemy zerwać tą widzialną granicę i nawiązać kontakt, który
może zaowocować ważnymi rozmowami, rysunkami, uwrażliwieniem na
poezję i wybuchem kreatywności.
Prowadzenie: Michał Jóźwik (aktor)

„Gdzie jest reżyser?” to autorska gra teatralna przeznaczona dla dzieci
i młodzieży w wieku 12-18 lat, do której scenariusz powstał w Teatrze
Muzycznym w Łodzi. Gra nawiązuje do popularnych dziś angażujących
działań w przestrzeni miejskiej i przestrzeniach zamkniętych, które wymagają pełnego zaangażowania uczestników, poszukiwania wskazówek i wcielania się w losowo przyznane role.
Gra, poprzedzona jest warsztatami i przygotowaniami pozwala uczestnikom zgłębić tajniki teatru, poznać związane z nim osoby i charakter
ich działań, przełamać obawę przed wcieleniem się w nową rolę oraz
pomaga budować pewność siebie, spostrzegawczość i umiejętność
analitycznego myślenia uczestników.
Prowadzenie: Maria Gudejko, Joanna Wiśniewska, Szymon Nygard

TEATR POWSZECHNY W ŁODZI
Kontakt
Legionów 21, Łódź
bilety@powszechny.pl
tel.: 42 632 38 87
42 633 50 36
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Filarami Teatru Powszechnego są takie projekty autorskie: Polskie Centrum Komedii i konkurs na napisanie współczesnej polskiej komedii „Komediopisanie”; Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych – jeden z najstarszych festiwali teatru zawodowego w Polsce; „Teatr blisko ludzi”
oraz cykl „Dziecko w sytuacji”, gdzie integralną częścią spektakli są autorskie warsztaty filozoficzne,
które odbywają się po każdym porannym przedstawieniu. Prowadzone są przez aktora oraz filozofa.
Dla nauczycieli dostępne są specjalnie przygotowane zeszyty metodyczne (w formacie pdf), zawierające scenariusze lekcji, tematy i zadania. Dzięki zeszytom tematy rozpoczęte w Teatrze można kontynuować w szkole – podczas lekcji lub godziny wychowawczej.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
„Ony” – spektakl z cyklu
„Dziecko w sytuacji” + warsztaty

„Impreza” – spektakl z cyklu
„Dziecko w sytuacji” + warsztaty

online – 100 osób,
na żywo na Małej Scenie – 130 osób

online – 100 osób, na żywo na Małej Scenie
– 130 osób.

Czas trwania zajęć: spektakl 1h 20 min;
warsztaty 1h 30min

Czas trwania zajęć: spektakl 1 godzina;
warsztaty 1h 30min

spektakl i warsztaty: bilet normalny 30zł,
ulgowy 25zł (żywo), 20 groszy (online)

spektakl i warsztaty: bilet normalny 30zł,
ulgowy 25zł (żywo), 20 groszy (online)

zgodnie z repertuarem

zgodnie z repertuarem

„Janek, król przeprowadzek” –
spektakl z cyklu
„Dziecko w sytuacji” + warsztaty
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John Retallack w „Imprezie” porusza temat seksu. Czy to
rzeczywiście temat tabu? Czy możliwe jest rozmawianie
o nim bez skrępowania, by nie popaść w wulgarność lub
hipokryzję? Nie stawia się w pozycji pedagoga, mówiąc
o seksie oraz towarzyszących mu doznaniach i zagrożeniach. Nie stara się pouczać. Pyta o to, jak zrozumieć
swoją seksualność, mieszkając pod jednym dachem
z rodzicami, ale również jak nie utracić bliskości w natłoku codziennej rutyny. To także opowieść o rodzinie, która
zagubiła się i utraciła zdolność rozmawiania ze sobą.

na podstawie indywidualnych ustaleń

do 20 osób

na podstawie indywidualnych ustaleń

Czas trwania zajęć: 60 minut
Wtorek—Piątek

bilet grupowy 10-osobowy – 1,20 zł
na podstawie indywidualnych ustaleń

60 zł/grupa + bilety
Cały rok

Znakomity, wielopoziomowy tekst Marty Guśniowskiej to
bajka à rebours. To opowieść o współczesnym świecie,
o naszych zmaganiach, lękach i drzemiących w nas potworach. Główny bohater, po stracie matki wyrusza w podróż w poszukiwaniu ojca, którego nigdy nie znał. Droga,
którą przebywa w onirycznej, bajkowej scenerii staje się
metaforą dojrzewania. Podczas podróży Ony spotyka
korowód bajkowych postaci, zdobywa serce Księżniczki,
ma niesamowite przygody, by w finale osiągnąć spokój.
A może po prostu, aby dorosnąć?

Lekcje o kurtynie

„Janek, król przeprowadzek” to metafora walki z przeciwnościami losu - lękiem, brakiem bezpieczeństwa.
Sztuka jest uniwersalna, dotyczy rozpadu relacji. Obnaża
między innymi samotność dziecka, na które rodzic przerzuca zbyt dużą odpowiedzialność, nadużywając zaufania i bezwarunkowej miłości. W sztuce Craiga mamy do
czynienia z różnymi formami osamotnienia, które bohaterowie próbują bezskutecznie zagłuszyć i zdusić.

Zapraszamy na lekcje o kurtynie, którą można oglądać
na Dużej Scenie Teatru Powszechnego w Łodzi.
Teatr Powszechny w Łodzi jako jeden z trzech teatrów
w Polsce posiada malowaną kurtynę. Autorem obrazu „Zdumiewająco nieprzemysłowy duch” jest Piotr Naliwajko, malarz obrazów wielkoformatowych, absolwent
krakowskiej ASP, uczeń Jerzego Dudy-Gracza, znany
i ceniony nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Na specjalnie plecionym płótnie sprowadzanym z Belgii o wymiarach przekraczających 8 m długości i 4,5 m szerokości
powstał w pracowni malarza obraz olejny – panorama
miasta, na której tle pojawiają się alegoryczne postaci.

TEATR POWSZECHNY W ŁODZI
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
„Dziewczyna jak ta” – spektakl z cyklu „Dziecko w sytuacji” + warsztaty

„Dotknąć pustki” – spektakl z cyklu
„Dziecko w sytuacji” + warsztaty

„#Otagowani” – spektakl z cyklu
„Dziecko w sytuacji” + warsztaty

do 130 osób

do 130 osób

do 130 osób

online – 100 osób
na żywo na Małej Scenie – 130 osób

Czas trwania zajęć: spektakl - 1h 30 min,
warsztaty - 1h 30 min

Czas trwania zajęć: spektakl - 1 godzina,
warsztaty - 1h 30 min

Godziny rozpoczęcia zajęć (jeśli są stałe):
zgodnie z repertuarem

Czas trwania zajęć: spektakl - 1godzina;
warsztaty - 1h 30min;

spektakl i warsztaty w teatrze: bilet normalny 30zł, ulgowy - 25zł;

spektakl i warsztaty w teatrze: bilet normalny 30zł, ulgowy - 25zł;

spektakl i warsztaty w teatrze - bilet normalny:
30zł, ulgowy: 25zł;

spektakl i warsztaty: bilet normalny 30zł,
ulgowy 25zł (żywo), 20 groszy (online)

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Błysk, klik, tweet, lajk i jesteś gwiazdą! Błysk, klik, tweet,
lajk i nie ma Cię! Internet daje możliwości. Internet może
wszystko. „Dziewczyna jak ta” Evana Placeya to opowieść o presji, jaką nowe technologie wywierają na młodych ludzi. Co nastolatek jest w stanie zrobić, by sprostać
oczekiwaniom innych, by być zaakceptowanym, by być
popularnym? Jakie zagrożenia czyhają na młodych ludzi
w sieci i jak internetowy hejt potrafi zniszczyć człowieka?

47

„Siedemnaście” – spektakl z cyklu
„Dziecko w sytuacji” + warsztaty
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„Siedemnaście” to sztuka uznanego australijskiego
pisarza Matthew Whitteta o nastolatkach w ostatnim dniu
szkoły, tuż przed wejściem w dorosłość i rozpoczęciem
nowego etapu życia. W przeddzień chwili, gdy każdy
z przyjaciół z sąsiedztwa, uczących się w jednej klasie,
pójdzie swoją drogą. Wspólny wieczór na placu zabaw,
gdzie zawsze celebrowali koniec roku szkolnego, staje
okazją do wspomnień, opowiedzenia o swoich planach
na przyszłość, ale również zdradzenia najskrytszych tajemnic, niepewności i lęków. Sztuka Whitteta to opowieść
o sile przyjaźni, odkrywaniu swojej tożsamości i seksualności, dojrzewaniu i potrzebie akceptacji. Ale to także
opowieść o tym, że mimo iż otoczenie, w którym dorastamy, determinuje nasz los, od nas zależy, jak pokierujemy
własnym życiem i czy zmienimy jego bieg.

„Dotknąć pustki” Davida Greiga to adaptacja fascynującego pamiętnika Joe Simpsona – alpinisty, który stoczył
heroiczną walkę o życie po upadku w skalną szczelinę,
w czasie wyprawy na szczyt Siula Grande w peruwiańskich Andach. To uniwersalna opowieść o współczesnym
człowieku, jego potrzebach, zmaganiach i samotności.
O naszej cywilizacji i braku kontaktu z samym sobą.
Czego pragniemy? Za czym gonimy? Czego nam brakuje
a przed czym uciekamy? To opowieść o trudnych wyborach, o determinacji, przyjaźni, o pasji i życiu na krawędzi. Ale przede wszystkie o potrzebie wolności. Każdy
z nas codziennie próbuje zdobyć swój własny szczyt –
jaki jest Twój?

Robisz zdjęcie, oznaczasz miejsce, gdzie je zrobiłeś,
otagowujesz ludzi, którzy na nim są, dodajesz filtr,
wrzucasz je do sieci, a ono obiega cały świat i dociera
do milionów. Do sieci trafia dziś wszystko, a anonimowość internetu stwarza złudne poczucie władzy, wolności
i bezkarności. Sądzimy, że możemy napisać lub powiedzieć w nim wszystko to, pod czym nie podpisalibyśmy
się w realnym świecie. Dla Julii i Kuby – tak, jak dla milionów ludzi – internet jest źródłem lajków, popularności,
sympatii innych, ale także narzędziem odwetu. Ale czy
zdają sobie sprawę, że w internecie nic nie ginie? Czy są
tak okrutni, aby świadomie upokorzyć swoich znajomych?
Czy po prostu chcieli zyskać kilku followersów? I czy jest
nadzieja, że cyperprzemoc, hejt i niszczenie innych nie
pozostaną bezkarne?

CENTRUM KULTURY MŁODYCH
Kontakt
Lokatorska 13 , Łódź
Dąbrowskiego 93, Łódź
ckm@ckm.lodz.pl
tel.: 42 684 24 02

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Edukacja plastyczna

*

do 30 osób

do 30 osób

Czas trwania zajęć: 90 minut

Czas trwania zajęć: 60 minut

11 zł/osoba

11 zł/osoba

Cały rok

Cały rok

prowadzący Ewa Filipska / filia Dąbrowa

Cykl spotkań przybliżających uczestnikom techniki
plastyczne oraz sztukę rożnych epok, stylów i rodzajów.
Zajęcia wykorzystują metody aktywizujące. Poprzez
działanie i przeżywanie przybliżają zagadnienia, będące tematyką spotkania. Uczestnik tworząc własna pracę
nabywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności manualne
i artystyczne. Zakres tematyczny zajęć ustalany indywidualnie do potrzeb i wieku grupy.
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Edukacja ekologiczna

Celem zajęć jest rozwijanie świadomości ekologicznej
w trosce o przyszłe pokolenia.
Zajęcia przybliżają uczestnikom tematykę ochrony środowiska, segregacji śmieci, gospodarki odpadami i odpowiedzialnej konsumpcji.
Propagujemy zasadę zero marnowania (zero waste)
poprzez zabawę, tworzenie i przeżywanie.
Zakres tematyczny zajęć ustalany indywidualnie
do potrzeb i wieku grupy.

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

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Gra planszowa „Poznaj Bałuty”

Drogi do siebie

Wprowadzenie do wiedzy o filmie

do 20 osób

do 20 osób

do 15 osób

do 20 osób

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

Czas trwania zajęć: 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

Cały rok

Cały rok szkolny

Gra planszowa z animatorem, w której uczestnicy
poznają fakty i ciekawostki związane z dzielnicą Bałut
i Miastem Łódź. Gra została stworzona przez pracowników Bałuckiego Ośrodka Kultury i może być ciekawym
uzupełnieniem bieżącego programu szkolnego z zakresu
historii, języka polskiego, czy przysposobienia obronnego.
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W świecie teatru
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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.

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.

Program powstał z myślą o filmowej edukacji młodzieży
i służyć ma zaznajomieniu z podstawami języka filmu
i z elementami warsztatu filmowego twórcy. Przeznaczeniem programu jest zapoznanie uczniów z osiągnięciami
technicznymi współczesnej kinematografii (animacja
komputerowa), przedstawienie zjawisk charakterystycznych dla filmu (adaptacja, komiks w filmie), omówienie
popularnych gatunków filmowych (filmowe fantasy czy
science-fiction) oraz twórcza analiza filmu, osadzona
w kontekście kulturalno-oświatowym i zilustrowana odpowiednio dobranym materiałem filmowym.

BOK — OŚRODEK TERENOWY WYSPA KULTURY
Kontakt
Stawowa 28, Łódź
sekretariat@bok.lodz.pl
wyspakultury@bok.lodz.pl
tel.: 501 369 349

Ośrodek Terenowy zlokalizowany w kompleksie szkolnym przy ul Stawowej 28, posiadający oddzielne wejście od strony północnej całego kompleksu. Ośrodek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W ośrodku znajdują się: pracownia plastyczna, filmowa, taneczna, muzyczna
oraz inne wykorzystywane do innych form aktywności. Do ośrodka i wszystkich jego pomieszczeń
można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Łódzka piosenka podwórkowa

Warsztaty dziennikarskie

do 15 osób

do 15 osób

do 15 osób

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 45 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

5 zł/os. (Minimum 50 zł od grupy)

5 zł/os. (Minimum 50 zł od grupy)

50 zł/grupa

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Celem zajęć jest rozwijanie wiedzy muzycznej i budowanie świadomości
swojego miejsca zamieszkania. Uczestnicy poznają rodowód piosenki
podwórkowej, jej historię, formę, jej znaczenie w rozwoju naszego miasta. Nauczyciel korzystać będzie z archiwalnych nagrań Bałuckiej Kapeli
Podwórkowej. Efektem zajęć będzie wspólne stworzenie i nagranie
piosenki podwórkowej.

50

Domowe studio nagrań
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Zajęcia skierowane do klas zainteresowanych rozwijaniem wiedzy muzycznej i nowoczesnych mediów. Młodzież na zajęciach pozna metody
prostego nagrywania dźwięku, zapozna się m.in. z rodzajami mikrofonów, metodami nagrywania i odtwarzania dźwięku. Efektem zajęć
będzie wspólne stworzenie i nagranie utworu muzycznego o określonej
przez nauczyciela formie, za pośrednictwem dźwięków wygenerowanych przez dostępne materiały.

Zajęcia są skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich. Podczas warsztatów młodzież pozna techniki pracy dziennikarskiej
w sieci, programy graficzne oraz zasady bezpiecznego poruszania się
po internecie. Po przejściu całego cyklu uczniowie będą mogli założyć samodzielne blogi tematyczne, do których będą potrafili stworzyć
własne loga, grafiki i animacje. Cykl warsztatów składa się z serii 14
zajęć, ale istnieje możliwość ustalenia zorganizowania pojedynczych
tematów spotkań.

BOK — OŚRODEK TERENOWY WYSPA KULTURY
SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Zakręcone warsztaty z igłą w ręku

Po-CZYTAJ-my — warsztaty decoupage

do 15 osób

do 15 osób

do 15 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

80 zł/grupa

100 zł/grupa

100 zł/grupa

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Zapraszamy na warsztaty rękodzieła dla uczniów szkół podstawowych
i liceum. Podczas spotkania młodzież pozna podstawy quillingu – rodzaju
papieroplastyki oraz wykona samodzielnie zawieszki o dowolnym kształcie
lub karty okolicznościowe, np. świąteczne. Zajęcia te rozwijają zdolności
manualne, poszerzają kreatywne myślenie oraz uczą cierpliwości.
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Magiczne lampiony na każdą okazję
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Podczas warsztatów wykonamy lampiony w technice decoupage. Damy
drugie życie starym przedmiotom (słoikom), tworząc z nich niepowtarzalne elementy wystroju wnętrz. Będą wśród nich: wersje jesienno zimowe do aranżacji świątecznych pomieszczeń, jak i wiosenno-letnie
do wakacyjnego balkonu czy ogrodu.

Warsztaty rękodzieła, podczas których poznamy podstawy techniki
decoupage i samodzielnie wykonamy unikatowe zakładki do książek.
Zaprezentujemy podstawowe sposoby zdobienia drewnianych produktów.

OŚRODEK KULTURY GÓRNA
Kontakt
Siedlecka 1, Łódź
sekretariat@gorna.pl
tel.: 42 684-66-47/501-180-652

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ośrodek Kultury Górna to miejsce aktywne w życiu
kulturalnym Łodzi od 40 lat. Realizowane są tutaj
różnorodne zajęcia skierowane do różnych grup
wiekowych (plastyczne, muzyczne, wokalne,
teatralne), a także konkursy wokalne i muzyczne,
koncerty oraz prezentacje artystyczne. Specjalnością OKG są autorskie programy z zakresu edukacji kulturalnej oraz wydarzenia animacyjne.

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

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

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.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Otto IMPRO –
teatralna improwizacja
do 20 osób
Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia
Informacje u organizatora
Zapisy odbywają się od września i trwają
przez cały rok szkolny.
Głównym założeniem warsztatów jest zapoznanie z metodą improwizacji jako formą techniki aktorskiej, która
rozwija w uczestnikach twórczą spontaniczność teatralną
bez użycia scenariusza i rekwizytów. Uczestnicy nabędą
praktycznych umiejętności improwizacyjnych - głównie
w zakresie rozwijania wyobraźni, operowania słowem
i gestem, pracą nad ekspresją ciała oraz umiejętnością
tworzenia spójnych historii, dialogów i monologów,
kształtowania wypowiedzi, kreatywności oraz koncentracji w działaniu teatralnym. Wszystko to, co się wydarza
na scenie, będzie przestrzenią do budowania improwizowanej opowieści, historii, scenki, postaci i relacji.
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Studio YouTubera

Warsztat Parkour

do 10 osób

do 25 osób

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Czas trwania zajęć: 90 minut
Godziny rozpoczęcia zajęć do ustalenia

Informacje u organizatora

250 zł

Zapisy odbywają się od września i trwają
przez cały rok szkolny.

Cały rok

Zajęcia mające na celu zapoznanie młodego człowieka
z narzędziami tworzenia filmów na YouTube, sposobami
kreowania struktury audio-wizualnej i kreowania wizerunku w oparciu o słowo, obraz i dźwięk. Uczestnicy
będą uczyć się tworzyć filmy, vlogi i relacje, korzystając
z nowoczesnych środków komunikacji medialnej. Zajęcia
poruszać będą również kwestię świadomość i wrażliwość na estetykę, kulturę słowa i obrazu oraz sposobów
kreowania wizerunku.
Spotkania będą miały charaktery warsztatowy i dyskusyjny z elementami wykładu i prezentacji.

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.

ANAPEST Anna Musiałowicz
Kontakt
anna.musialowicz@gmail.com
tel.: 600 919 059

Zajęcia ”Walking English” są autorskim projektem Anny Musiałowicz, łódzkiej przewodniczki,
która proponuje zwiedzanie Księżego Młyna
- zabytkowej dziewiętnastowiecznej dzielnicy
Łodzi, łącząc je z praktyczną lekcją języka
angielskiego. ”Walking English”, to przyjemna
forma zwiedzania i nauki zarówno dla młodych
łodzian, jak i gości spoza naszego miasta.

FILIA NR 32 BIBLIOTEKA GDAŃSKA
Kontakt
Gdańska 8, 91-066 Łódź
filia_32@biblioteka.lodz.pl
tel.: 574 407 032

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Biblioteka Gdańska jest jedną z największych
filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi. W ofercie edukacyjno-kulturalnej Gdańskiej znajdują się liczne
warsztaty, spotkania autorskie, gry, wystawy
tymczasowe czy zajęcia biblioteczne dedykowane wszystkim grupom wiekowym. Biblioteka
Gdańska współpracuje z licznymi organizacjami
oraz obcokrajowcami mieszkającymi w Łodzi.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
Walking English.
Zajęcia w języku angielskim

Dociekania filozoficzne
do 30 osób

do 20 osób
Czas trwania zajęć: 4 godziny
WT—PT 9.00/10.00 - 13.00/14.00

Czas trwania zajęć: 60 — 120 minut
Bezpłatne

500 zł brutto
Cały rok szkolny
Cały rok
Blok aktywności polegający na zwiedzaniu istotnej historycznie części Łodzi, jaką jest osiedle Księży Młyn. Na
”Walking English” składa się spacer po osiedlu robotniczym, wizyta w Muzeum Pałac Herbsta oraz zajęcia stacjonarne, w czasie których uczniowie utrwalają słownictwo używane przez przewodnika podczas wycieczki po
Księżym Młynie. Nauczyciel/opiekun uczniów otrzymuje
materiały do przeprowadzenia lekcji angielskiego, przed
zwiedzaniem lub lekcji utrwalających po wyżej opisanych zajęciach.
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Warsztaty filozoficzne prowadzone są metodą dociekań
filozoficznych Matthew Lipmana. Metoda dociekań filozoficznych uczy samodzielnego i krytycznego myślenia,
poprawnego argumentowania, formułowania pytań i opinii, ale także słuchania i prowadzenia dialogu. W omawianych zagadnieniach poruszane będą też zagadnienia
związane z etyką. Warsztaty wykorzystują naturalną
ciekawość dziecka i chęć poznawania świata, a w pracy
z uczestnikami zajęć wykorzystywana będzie literatura
dla dzieci i młodzieży oraz inne media jak film, obraz.

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.

SZKO ŁY PONADPODSTAWOWE
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.

54

Spotkanie z psim behawiorystą

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

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

RÓŻNE OBLICZA MIASTA

ŁÓDŹ ŻYDOWSKA

•09:00-12:00 – łódzkie murale z przewodnikiem

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

•09:00-11:00 – Stacja Radegast + warsztaty

Magiczne zakamarki, pełne cudów podwórka oraz wspaniała sztuka
uliczna – spacerując szlakiem murali i instalacji artystycznych można
poznać nietypowe oblicze Łodzi.

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.

Stacja Radegast jest zabytkowym budynkiem kolejowym z 1941 r.
W czasie II WŚ była ona związana z gettem, utworzonym przez Niemców w 1940 r. w Łodzi. Dziś budynek ten jest miejscem pamięci, elementem Pomnika Zagłady Litzmannstadt Getto.

•11:00-11:30 – Manufaktura z przewodnikiem

•11:00-13:00 – Cmentarz Żydowski z przewodnikiem

•12:00-13:00 – Willa Kindermanna oraz Secesja w Łodzi
z przewodnikiem
Łódź jest miastem, którego centrum w istotnym stopniu ukształtowane zostało
przez secesję. Zadecydował o tym czas rozbudowy miasta. W naszym
mieście mieszkało przynajmniej 40 prawdziwych milionerów!
•13:00-14:00 – obiad
•14:00-16:00 – Muzeum Archeologiczne
i Etnograficzne w Łodzi + warsztaty
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne przygotowało program edukacyjny
adresowany do wszystkich grup wiekowych. Ze względu na wielodziałową
strukturę muzeum mamy możliwość podejmowania szerokiej gamy tematów..
•14:00-16:00 – Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
oraz Łódzki Park Kultury Miejskiej + warsztaty
Biała Fabryka Ludwika Geyera 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.
•po 18:00 – wyjazd z Łodzi
55

ŁÓDZKIE MUZEA

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

•11:30-13:00 – Muzeum Fabryki + warsztaty
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.

Największa nekropolia żydowska w Polsce i jedna z większych w Europie. Znajdziemy tu np. monumentalne mauzoleum Izraela Poznańskiego.
Jest to przede wszystkim bogate źródło wiedzy o życiu i zwyczajach
wyznawców judaizmu na przestrzeni setek lat.
•13:00-14:00 – obiad

•13:00-14:00 – obiad
•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
•po 18:00 – wyjazd z Łodzi

•14:00-16:00 – Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
+ warsztaty
Na zajęciach opowiadamy o historii wielokulturowej Polski, dziejach Łodzi,
popularyzujemy wiedzę na temat różnych kultur oraz zagrożeń płynących
z ekstremizmu i nietolerancji.
•16:00-19:00 – Aquapark FALA
•po 19:00 – wyjazd z Łodzi

DWA DNI W ŁODZI

PROPOZYCJE WYCIECZEK

ŁÓDŹ DAWNA I WSPÓŁCZESNA
DZIEŃ PIERWSZY
•09:00-11:00 – Muzeum Miasta Łodzi + warsztaty
Lekcje i warsztaty poruszają m.in. zagadnienia związane
z historią i kulturą miasta Łodzi oraz życiem codziennym i obyczajowością jego mieszkańców na przełomie XIX i XX wieku.
•11:00-11:30 – Manufaktura z przewodnikiem
•11:30-13:00 – Muzeum Fabryki + warsztaty
Tu można dowiedzieć się, jak powstaje tkanina, zapoznać się
z historią fabryki oraz zobaczyć w ruchu maszyny tkackie.
•13:00-14:00 – obiad
•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.

DZIEŃ DRUGI
•09:00-13:00 – Teatr Powszechny spektakl
+ warsztaty
Zapraszamy młodzież wraz z nauczycielami na spektakle, warsztaty teatralne oraz spotkania w ramach edukacyjnego cyklu Teatru Powszechnego w Łodzi zatytułowanego “Dziecko w sytuacji”. Celem projektu jest zwrócenie
uwagi na trudną sytuację dzieci i młodzieży, których los
stawia wobec życiowych wyzwań.

•po 18:00 –zakwaterowanie i kolacja

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

•09:00-11:00 – Stacja Radegast + warsztaty

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

Stacja Radegast jest zabytkowym budynkiem kolejowym
z 1941 r. W czasie II wojny światowej była ona związana
z gettem, utworzonym przez Niemców w 1940 r. w Łodzi.
Dziś budynek ten jest miejscem pamięci.

•11:00-13:00 – Ogród Botaniczny + warsztaty

•11:00-13:00 – Cmentarz Żydowski z przewodnikiem

Łódzki ogród botaniczny jest jednym z największych ogrodów w Polsce.

•09:00-13:00 – Centrum Nauki i Techniki w EC1
+ warsztaty

•13:00-14:00 – obiad

Centrum Nauki i Techniki, który znajduje się na terenie
kompleksu EC1 można zwiedzać według trzech ścieżek
edukacyjnych, czyli stałych wystaw i ekspozycji. Pierwsza
dotyczy przetwarzania energii, druga – historii cywilizacji i nauki, trzecia ścieżka wyjaśnia tajemnice mikro
i makro świata.

•14:00-15:30 – Palmiarnia + warsztaty

•13:00-14:00 – obiad

W najstarszym łódzkim Parku Źródliska I możemy odnaleźć
miejsce pełne ciepła i niezwykłej egzotyki, gdzie choć
na chwilę przeniesiemy się do ciepłych stref klimatycznych.

•14:00-16:00 – Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana + warsztaty

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

Na zajęciach opowiadamy o historii wielokulturowej Polski,
dziejach Łodzi, popularyzujemy wiedzę na temat różnych
kultur oraz zagrożeń płynących z ekstremizmu i nietolerancji.

Księży Młyn, idealnie zachowany kompleks rezydencjonalno-mieszkalno-fabryczny z XIX wieku, jest w całości
wpisany do rejestru zabytków.
•po 18:00 –zakwaterowanie i kolacja
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DZIEŃ DRUGI

Największa nekropolia żydowska w Polsce i jedna z
większych w Europie. Jest to przede wszystkim bogate
źródło wiedzy o życiu i zwyczajach wyznawców judaizmu na przestrzeni setek lat.

•13:00-14:00 – obiad

•po 18:00 – wyjazd z Łodzi
•16:00-18:00 – ulica Piotrkowska z przewodnikiem

WYCIECZKA POZNAWCZA

•16:00-18:00 – Aquapark FALA
•po 19:00 – wyjazd z Łodzi

TRZY DNI W ŁODZI

PROPOZYCJE WYCIECZEK

DZIEŃ PIERWSZY

DZIEŃ DRUGI

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

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

Lekcje i warsztaty 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.

•11:00-11:30 – Manufaktura z przewodnikiem

•11:00-13:00 – Ogród Botaniczny + warsztaty

DZIEŃ TRZECI
•09:00-13:00 – Centrum Nauki i Techniki w EC1
+ warsztaty
CNiT można zwiedzać według trzech ścieżek edukacyjnych, czyli stałych
wystaw i ekspozycji. Pierwsza dotyczy przetwarzania energii, druga –
historii cywilizacji i nauki, trzecia ścieżka wyjaśnia tajemnice mikro i makro
świata.

•13:00-14:00 – obiad
•11:30-13:00 – Muzeum Fabryki + warsztaty

Łódzki ogród botaniczny jest jednym z największych ogrodów w Polsce.

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
•14:00-16:00 – 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.
•16:00-18:00 – ulica Piotrkowska z przewodnikiem

•14:00-15:30 – Palmiarnia + warsztaty
W najstarszym łódzkim Parku Źródliska I możemy odnaleźć miejsce pełne
ciepła i niezwykłej egzotyki, gdzie choć na chwilę przeniesiemy się do
ciepłych stref klimatycznych.
•15:30-18:00 – Księży Młyn z przewodnikiem
+ warsztaty w Centrum Turysty Księży Młyn
Księży Młyn, idealnie zachowany kompleks rezydencjonalno-mieszkalno-fabryczny z XIX wieku, jest w całości wpisany do rejestru zabytków.

•po 18:00 –zakwaterowanie i kolacja
•po 18:00 –zakwaterowanie i kolacja
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•14:00-16:00 – Centralne Muzeum Włókiennictwa
oraz Łódzki Park Kultury Miejskiej + warsztaty
Biała Fabryka Ludwika Geyera jest jednym z najstarszych w Łodzi zespołów
fabrycznych i miejscem uruchomienia pierwszej w Łodzi maszyny parowej.
Łódzki Park Kultury Miejskiej należy do zespołu CMWŁ.
•16:00-18:00 – łódzkie murale z przewodnikiem
Magiczne zakamarki, pełne cudów podwórka oraz wspaniała sztuka uliczna – spacerując szlakiem murali i instalacji artystycznych można poznać
nietypowe oblicze Łodzi.
•po 18:00 – wyjazd z Łodzi

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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OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

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

