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Tematy zajęć dydaktycznych i edukacyjnych realizowanych w MultiCentrum  

w Skawinie dla grup zorganizowanych w roku szkolnym 2019/2020 

 
Wszystkie wykazane poniżej tematy, realizowane w ramach poszczególnych modułów, 

stanowią jedynie propozycję zajęć. 
 
Proponowany czas trwania zajęć to: 
a) dla grup przedszkolnych: 45 minut 
b) dla grup szkolnych: 60 minut lub 90 minut (możliwość podziału na dwa moduły 

tematyczne każdy po 45 minut) 
 

Zachęcamy nauczycieli i wychowawców do kontaktu indywidualnego  
z pracownikami MultiCentrum w celu ustalenia innych tematów, stanowiących rozwinięcie 
lub uatrakcyjnienie zajęć realizowanych w szkole. Można wybrać temat zajęć w ramach 
poniższego wykazu lub zaproponować inny. Z odpowiednim wyprzedzeniem możemy 
przygotować zajęcia zgodne z sugestiami nauczycieli – uczących poszczególnych 
przedmiotów, w ramach posiadanej wiedzy i pomocy dydaktycznych stanowiących 
wyposażenie MultiCentrum. W tym roku szkolnym w spisie znalazły się tematy, które cieszyły 
się dużą popularnością w latach poprzednich, programy zmodyfikowane, jak i całkiem nowe. 
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą. 

 

MULTINAUKA/MULTIPRZYRODA  

Temat Krótki opis Wiek uczestników zajęć 

1. Ludzki organizm Zajęcia z zastosowaniem fantomu 
anatomicznego oraz modelu 
szkieletu, w trakcie których 
poznajemy poszczególne układy  
z konkretnym usytuowaniem ich  
w ciele. 
 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

2. Szkielet i jego tajemnice W sposób zabawny i obrazowy 
poznajemy ludzki szkielet oraz jego 
funkcje, a także budowę kości. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

3. Dlaczego serce bije? Budowa, znaczenie oraz praca serca  
i układu krwionośnego. Starsi 
uczestnicy na zajęciach 
warsztatowych poznają budowę 
serca oraz układu krążenia. Uczą się, 
jak dbać o własne serce, jak badać 
tętno oraz zachować się  
w przypadku zagrożenia życia. 
Młodsi w sposób obrazkowy poznają 
ciekawą opowieść krwinek o ich 
podróży do serca i płuc. 

Przedszkole 

Klasy 1-3 SP 
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4. Wiem co jem? / Trawienie 

  

Co dzieje się z jedzeniem po 
połknięciu? Czy wszystko co zjadam 
jest dla mnie zdrowe? Czy ruch  
i zdrowe zabawy mają związek  
z jedzeniem? Zajęcia z profilaktyki 
zdrowego odżywiania oraz zdrowego 
stylu życia. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

5.  Mikroświat – czyli 

 o mikroskopie  

Zajęcia z zastosowaniem mikroskopu 
mówiące o mikroświecie 
ożywionym, jak i nieożywionym  
oraz jego obserwacji.  

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

6. Jak rosną rośliny? Zajęcia w łatwy i przyjemny sposób 
tłumaczą zjawisko rozwoju rośliny 
od ziarenka po kwiat i owoc. Ukazują 
również różnorodność świata 
roślinnego. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

7.  Zwierzęta i ich środowisko: 

- zwierzęta leśne 

- zwierzęta hodowlane 

- zwierzęta domowe 

- mieszkańcy łąki 

- morskie zwierzęta 

Omówienie poszczególnych grup 
zwierząt i ich miejsca zamieszkania, 
a także sposobu żywienia. Nazwy 
zwierząt, cechy charakterystyczne  
i szczególna rola w środowisku. 
Temat może  być połączony  
z zajęciami plastycznymi. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

8.  Owady Informacje o wybranych owadach, 
ich roli w środowisku naturalnym  
i życiu człowieka, rozróżnienie na 
owady pożyteczne i pasożytnicze. 
Temat może być połączony  
z zajęciami plastycznymi. 
 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

9. Warzywa i owoce Omówienie najpopularniejszych 
warzyw i owoców. 
Przyporządkowanie do odpowiedniej 
grupy, podział ze względu na porę 
występowania i sposób uprawiania. 
Temat może być połączony  
z zajęciami plastycznymi. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

10.  Pogoda Podstawowe terminy związane  
z pogodą i jej pomiarem, takie jak: 
ciśnienie atmosferyczne, 
temperatura, prędkość wiatru  
i wilgotność. Analiza powstawania 
zjawisk pogodowych, takich jak 
burze, opady atmosferyczne, czy 
wiatr. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 
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11. Co kryje kosmos?  Zajęcia dla najmłodszych grup, które 
wprowadzają w świat kosmosu. 
Umiejscawiamy Ziemię w Układzie 
Słonecznym wśród innych 
niezamieszkanych planet. 
Wyjaśniamy rolę Słońca oraz 
Księżyca. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

12. Atrakcje przyrodnicze Polski Uczniowie przez pokaz zdjęć i filmów 
zapoznają się z  wybranymi 
fenomenami polskiej przyrody, 
takimi jak: Skrzyżowanie rzek, 
Błędne Skały czy Kolorowe Jeziorka. 
Zajęcia podsumowuje ćwiczenie  
w parach. 

Klasy 4-6 SP 

13. Zachowania instynktowne 

zwierząt 

Omówienie pojęcia instynkt, 
wyjaśnienie pewnych zachowań 
zwierząt na wybranych przykładach. 
Wyjaśnienie jak należy zachowywać 
się wobec zwierząt. 

Klasy 1-3 SP 

14. Rekordy zwierząt Zajęcia, które w zabawny i obrazowy 
sposób przedstawiają rekordzistów 
w świecie zwierząt. Poznajemy m.in. 
największe, najszybsze, 
najwolniejsze, najwytrwalsze,  
a nawet najgłodniejsze zwierzęta na 
świecie.  

Klasy 2-4 SP 

15. Rośliny – rekordziści świata Podczas zajęć uczniowie poznają 
m.in.: największe i najmniejsze 
drzewa oraz kwiaty świata, a także 
największe wyhodowane owoce  
i warzywa.  

Klasy 2-4 SP 

16. Arktyka i Spitzbergen W trakcie zajęć dowiadujemy się 
m.in. co to jest stacja badawcza, na 
czym polega praca polarników oraz 
czym charakteryzuje się  klimat  
i przyroda Arktyki.  

Klasy 4-6 SP 

17. Wycieczka  do lasu Omówienie poszczególnych partii 
lasu, a także przykłady 
występujących w nich  roślin  
i zwierząt. Poznajemy też nietypowe 
atrakcje, dzięki którym lepiej 
poznamy las, jakimi są ścieżki  
w koronach drzew. 

Klasy 1-3 SP 
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MULTITECHNIKA  

Temat Krótki opis Wiek uczestników zajęć 

1. Jak to jest zrobione? Zajęcia warsztatowe na których 
poznajemy proces przemysłowy 
powstawania różnych przedmiotów 
lub produktów wykorzystywanych 
w życiu codziennym. Zajęcia mogą 
być przeprowadzone pod 
określonym profilem, np. produkty 
spożywcze, artykuły techniczne, 
przedmioty codziennego użytku, 
sztuka użytkowa itp. 

Klasy 4-6 SP 

2. Park nauki i techniki Zajęcia warsztatowe, uczące 
wyszukiwania informacji,  
oraz  przekazywania ich grupie  
w przystępny i prosty sposób.  
Odkrywamy znaczenie i działanie 
maszyn oraz wynalazków poznając 
ich wkład w rozwój techniki. 

Klasy 4-8 SP 

3. Kształty i kolory Poznajemy kształty i figury 
geometryczne w naszym otoczeniu. 
Omawiamy różne rodzaje figur 
geometrycznych i szukamy 
przykładów w otaczającym nas 
świecie. Dodatkowo omawiane są 
podstawowe barwy – ciepłe i zimne. 
Dzieci tworzą różne obrazkowe 
kompozycje z zadanych figur 
geometrycznych.  
Temat połączony  z zajęciami 
plastycznymi. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

4. Mierzenie czasu Jak poznać upływanie czasu? Czy 
czas da się zobaczyć? Co go 
odmierza? To pytania, na które 
próbujemy odpowiedzieć podczas 
naszych zajęć. Uczymy się także 
rozpoznawać upływ czasu 
obserwując pory dnia, a także 
zmieniające się otoczenie. 
Poznajemy sposoby mierzenia czasu 
od starożytności po współczesność.  

Przedszkole 

Klasy 1-3 SP 

5. Ford i samochody Zajęcia opisują powstanie oraz 
działanie silnika spalinowego, 
historię samochodu i motoryzacji. 

Klasy 1-3 SP 

6. Podróż koleją Dzieci dowiadują się o powstaniu 
silnika parowego oraz lokomotywy, 

Klasy 1-3 SP 
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rozmawiamy o współczesnej kolei, 
tramwajach oraz pociągach 
przyszłości. 

7. Pojazdy Informacje o różnych środkach 
transportu i ich właściwościach. 
Temat może być połączony  
z zajęciami plastycznymi. 

Przedszkole  

Klasa 1 SP  

8. Armstrong i podróż na 

Księżyc 

Zajęcia opowiadają o spełnieniu 
największego marzenia ludzkości 
czyli lotu na Księżyc. Przybliżają 
także sylwetkę pierwszego zdobywcy 
Księżyca Neila Armstronga. 

Klasy 2-5 SP 

9. Księżyc Zajęcia w sposób obrazowy pokazują 
czym jest Księżyc oraz jak ważny jest 
jego wpływ na życie na Ziemi. 
Wspominamy również krótko 
o pierwszym locie na Księżyc.  

Przedszkole  

Klasa 1 SP  

10. Historia Titanica  Historia legendarnego statku oraz 
odkrywanie go po latach w głębinie 
oceanu. 

Klasy 4-8 SP 

11. Zaginione cywilizacje oraz 

ich tajemnice 

Poznajemy ciekawostki na temat 
zaginionych cywilizacji. Jakie czynniki 
mogły doprowadzić do ich upadku? 

Klasy 4-8 SP 

12. Po co nam ekologia? Zajęcia tłumaczą czym jest ekologia 
na co dzień, przybliżają kwestię  
segregacji śmieci, recyklingu, 
biodegradacji i proekologicznych 
nawyków. Tłumaczą dlaczego 
powinniśmy oszczędzać wodę, gasić 
światło i walczyć ze smogiem. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

13. Mosty świata Podczas zajęć uczniowie, zostają 
zapoznani z wybranymi przykładami 
interesujących mostów z różnych 
miejsc świata.  

Klasy 3-5 SP 

 

JA W  MULTIŚWIECIE 

Temat Krótki opis Wiek uczestników 

zajęć 

1. Zawody Podczas zajęć poznajemy zawody  
i różne aktywności zawodowe. Poprzez 
gry skojarzeń uczymy się atrybutów i ról 
konkretnych zawodów funkcjonujących 
we współczesnym społeczeństwie. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

2. Moja rodzina i mój dom Na zajęciach omawiamy poszczególnych Przedszkole  
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członków rodziny oraz układamy 
przykładowe drzewo genealogiczne. 
Następnie poznajemy oraz omawiamy 
pomieszczenia w domu  
i przyporządkowujemy im różne 
przedmioty. 

Klasy 1-3 SP 

3. Programy sezonowe: 

a. Bezpieczne wakacje 

b. Bezpieczne ferie 

Zajęcia mówiące o bezpiecznym 

wypoczynku dzieci podczas ferii 

zimowych oraz wakacji. Zajęcia 

w zabawny sposób uczą podstawowych 

zachowań związanych ze zdrowym  

i bezpiecznym wypoczynkiem. 

Przedszkole 

Klasy 1-3 SP 

4. Programy sezonowe 2: 

Poszczególne pory roku: 

wiosna, lato, jesień, zima 

Zajęcia podczas których omawiamy 

charakterystyczne cechy danej pory roku 

występującej w naszym kraju,  

z uwzględnieniem zmian  

w przyrodzie, pogodzie, jak również 

zmian w zachowaniu zwierząt. Zajęcia 

wzbogacone o tematyczne zabawy 

ruchowe. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

5. Bursztyn – niezwykły kamień Zajęcia przybliżające informacje  

o bursztynie, jego powstawaniu, 

właściwościach, możliwościach obróbki  

i wykorzystania. Dla starszych klas, 

zajęcia mają charakter bardziej 

warsztatowy z elementami 

samodzielnego poszukiwania informacji. 

Istnieje możliwość połączenia tematu  

z zajęciami plastycznymi. 

Klasy 2-6 SP 

 

6. Polskie Symbole Narodowe Program patriotyczny związany ze 

Świętem Niepodległości. Najczęściej 

realizowany głównie około 11 listopada. 

Podczas niego poznajemy symbole 

narodowe: flagę, hymn, godło. Program 

porusza także problematykę 

administracji naszego kraju oraz 

tłumaczy czym jest patriotyzm. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

7. Boże Narodzenie w Polsce Rozmowa o Świętach Bożego Narodzenia 
i związanych z nimi zwyczajami w Polsce.  
Temat może być połączony z zajęciami 
plastycznymi. 

Przedszkole  

Klasy 1- 3 SP 

8. Boże Narodzenie na świecie Rozmowa o Świętach Bożego Narodzenia 
i związanych z nimi zwyczajami  

Przedszkole  
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w różnych krajach. Temat może być 
połączony z zajęciami plastycznymi. 

Klasy 1- 3 SP 

9. Święty Mikołaj Informacje o świętym Mikołaju  
i związanych z nim atrybutach. Wirtualna 
wizyta w chacie Mikołaja. Temat może 
być połączony z zajęciami plastycznymi. 

Przedszkole  

Klasy 1-2 SP 

10. Park Sztuki – analiza  

i interpretacja wybranych 

obrazów 

Rozpoznanie, omówienie i interpretacja 
wybranych obrazów. Sylwetka malarza – 
twórcy, analiza stylu i epoki w których 
tworzył. Samodzielne wyszukiwanie 
informacji i przedstawienie ich  
w przystępny sposób całej klasie. 

Klasy 6-8 SP  

 

11. Pięć zmysłów mam Na zajęciach wprowadzone zostaje 
pojęcie zmysłów. Uczymy się także jak 
zmysłami postrzegamy świat oraz jak 
kształtują one w nas różnego rodzaju 
wrażenia. 

Przedszkole  

Klasy 1-2 SP 

12. Tajemnice reklamy Zajęcia w formie wykładowo-
warsztatowej, mające na celu zapoznanie 
z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi 
marketingu i reklamy oraz ich funkcji  
w życiu społecznym. Poznajemy ciekawe 
i niestandardowe sposoby reklamowania 
się przez różne firmy czy instytucje,  
a także tworzymy własne hasła 
reklamowe dla wybranych produktów. 

Klasy 4-8 SP 

13. Jak powstaje ciekawa 

reklama? 

Zajęcia w formie wykładowo-
warsztatowej, w trakcie których 
wyjaśniane są pojęcia m.in.: produkt, 
usługa, target. Dowiadujemy się także 
jakie znaczenie w reklamach ma dobór 
odpowiednich kolorów, bohaterów czy 
miejsca akcji. Zajęcia połączone  
z wyszukiwaniem ulubionych reklam  
i analizowaniem ich w grupach. 

Klasy 4-8 SP 

14. Słynne budowle świata Podczas zajęć zaprezentowane zostają 
ciekawostki dotyczące takich budowli jak 
np. Statua Wolności, Wieża Eiffla czy 
Krzywa Wieża w Pizie. Po ich 
przedstawieniu uczniowie grają w grę 
podsumowującą poznane informacje. 

Klasy 4-6 SP 

15. Fabryka wyobraźni Zajęcia warsztatowe, podczas których 
poprzez różne ćwiczenia, zagadki oraz 
zabawy trenujemy kreatywność uczniów. 
Realizowane mogą być też jako forma 
zajęć plastycznych. 
 

Klasy 1-6 SP 
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MULTIGEOGRAFIA 

Temat Krótki opis Wiek uczestników 

zajęć 

1. Niezwykłe miejsca na Ziemi: 
Madagaskar, Amazonia, 
Pustynia Namib,  
Grenlandia, Delta Okawango 

Jedne zajęcia poświęcone są przeważnie 

na 2 wybrane miejsca. Omówienie flory  

i fauny poszczególnych miejsc,  

z uwzględnieniem położenia 

geograficznego  i klimatu. Zajęcia 

prowadzone są w oparciu o film 

edukacyjny poświęcony danej krainie 

geograficznej. 

Klasy 1-3 SP 

2. Intrygujące kontynenty: 
Ameryka Południowa, 
Australia, Afryka 

Każdy kontynent omawiany na osobnych 

zajęciach. Zajęcia mają charakter 

wykładowy, odbywają się w oparciu  

o prezentację i filmiki, omawiane są 

cechy kontynentu, klimat, atrakcyjne 

miejsca. Temat może być połączony  

z zajęciami plastycznymi. 

Przedszkole  

Klasy 1-4 SP 

 

3. Podróż do ciekawego kraju – 
cykl zajęć: 
- Rosja 
- Indie 
- Portugalia 
- Grecja 

Każde zajęcia poświęcone są jednemu 
krajowi. Omawiane są zabytki, zwyczaje, 
najciekawsze miejsca i geograficzne 
umiejscowienie kraju. 

Klasy 4-6 SP 

 

4. Najciekawsze miejsca  
w Polsce 

Zajęcia, podczas których poznajemy 
najciekawsze miejsca w naszym kraju. 
Niektóre bardzo znane, inne mniej. 
Zajęcia wzbogacają geograficzną wiedzę 
o Polsce, jej zabytkach, krajobrazie. 

Klasy 1-4 SP 

5. Śląsk – ciekawy region  
w Polsce 

Omówienie położenia Śląska na mapie 
Polski, najciekawszych miast i miejsc  
w tym regionie, a także jego 
szczególnego charakteru przemysłowo – 
geologicznego i ukształtowania terenu. 

Klasy 1-4 SP 

6. Niezwykłe krajobrazy 
 

Zajęcia prezentują najpiękniejsze zakątki 
krajobrazowe na świecie. Każde  
z omawianych miejsc prezentowane jest 
za pomocą slajdów zdjęciowych, filmów  
i ciekawostek. Temat może być 
połączony z zajęciami plastycznymi.  

Klasy 4-6 SP 

7. Wrocław Przybliżenie historii miasta,  ciekawostek 
z nim związanych, a także najciekawszych 
miejsc wartych zobaczenia. Wyróżnienie 
Wrocławia jako interesującego polskiego 

Klasy 1-6 SP 
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miasta.  

8. Kraje europejskie – gra  
z ciekawostkami 

Zajęcia omawiające kilka wybranych 
krajów europejskich, prezentujące 
ciekawostki na ich temat. Realizowane są 
poprzez prezentację, krótkie filmy i gry.  

Klasy 3-6 SP 

 

9. Wizyta u królowej Anglii / 
Wielka Brytania 

Zajęcia omawiające ciekawostki  
i fakty dotyczące kraju, oparte na 
prezentacji i krótkich filmach 
tematycznych. Prezentacja kilku 
gadżetów związanych z Wielką Brytanią 
oraz quiz tematyczny.  

Klasy 1-8 SP 

 

10. Kraków – miasto Smoka 
Wawelskiego 

Podczas zajęć poznajemy najważniejsze 
zabytki i legendy miasta oraz odbywamy 
podróż do jamy Smoka Wawelskiego. 
Temat może być połączony z zajęciami 
plastycznymi. 

Przedszkole 

Klasy 1-3 SP 

11. Irlandia i dzień św. Patryka Informacje o Irlandii, symbolach kraju,  
wierzeniach i tradycjach. Poznajemy 
legendę związaną z patronem Irlandii św. 
Patrykiem. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

12. USA i Święto Dziękczynienia 

lub USA i Święto 

Niepodległości 

Informacje o kraju, najważniejsze 
symbole i miejsca USA. Poznanie historii 
Święta Dziękczynienia w USA lub Święta 
Niepodległości, informacje o początkach 
Stanów Zjednoczonych. 

Klasy 1-8 SP  

 

13. Internetowa podróż dookoła 

świata 

Zajęcia polegające na wyszukiwaniu 
odpowiednich informacji oraz 
ciekawostek dotyczących wybranych 
kontynentów (m.in. położenie 
geograficzne, najdłuższa rzeka, liczba 
państw itp.), a następnie prezentowaniu 
ich w przystępny sposób całej klasie. 
Wypowiedź uczniów zostaje uzupełniona 
krótkimi filmami oraz ciekawostkami 
przygotowanymi przez prowadzącego.  

Klasy 4-8 SP  

14. Niezwykłe budowle świata Podczas zajęć zaprezentowane zostają 
wybrane budowle i miejsca  świata  
o niezwykłym charakterze (m.in. Mont 
Saint Michel, Bosco Verticale, Coober 
Pedy), następnie uczniowie utrwalają 
poznane informacje poprzez grę 
tematyczną i przygotowanie projektu 
oferty biura turystycznego.  

Klasy 4-8 SP 

15.  Jaskinie Podczas zajęć uczniowie zapoznają się  
z przykładami najciekawszych jaskiń 
świata. Istnieje możliwość połączenia 
tematu z zajęciami plastycznymi. 

Klasy 1-4 SP 
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MULTISZTUKA  (tworzenie obrazów w programie komputerowym Art. Rage) 

Temat Krótki opis Wiek uczestników 

zajęć 

1. Wakacyjne inspiracje Malowanie miejsc wakacyjnych wypraw: 
morze, góry, jeziora, wymarzone  
i egzotyczne miejsca. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

2. Paul Gauguin – egzotyczne 

wakacje 

Poznanie twórczości i prac Paula 
Gauguina. Tworzenie własnych prac 
inspirowanych jego malarstwem miejsc 
egzotycznych.  

Klasy 3-8 SP 

 

3. Dobór kolorów i barw: 

barwy ciepłe i zimne 

Podstawowe rozgraniczenie barw na 
ciepłe i zimne, malowanie wybranego 
widoku (Przykłady omawiane na 
podstawie wybranych obrazów 
autorstwa Claude’a Moneta). 

Klasy 1-3 SP 

4. Design - projektowanie Wyjaśnienie pojęcia design oraz 
poznanie sylwetek projektantów. 
Projektowanie przedmiotów użytkowych 
(np. ławki, meble, projekt własnego 
pokoju). 

Klasy 1-8 SP 

 

5. Place zabaw Przybliżenie ciekawych i nietypowych 
aranżacji placów zabaw. Tworzenie 
własnych projektów. 

Klasy 1-3 SP 

6. Parki rozrywki Prezentacja oryginalnych parków 
rozrywki w Polsce i na świecie. 
Projektowanie parków rozrywki według 
własnych pomysłów. 

Klasy 1-6 SP 

 

7. Symetria Wyjaśnienie zjawiska symetrii  
w sztuce oraz jej zastosowanie (np. 
symetria przedmiotów, twarzy, 
projektowanie ubiorów). 

Klasy 4-8 SP 

 

8. Pory roku w sztuce Poznawanie oraz malowanie 
konkretnych miejsc lub aktywności 
związanych z porami roku np. wiosenne 
kwiaty, zima w malarstwie, zima i sporty 
zimowe, kolory jesieni, letnie przygody. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

9. Święty Mikołaj Informacje o świętym Mikołaju  
i związanych z nim atrybutach. Wirtualna 
wizyta w chacie Mikołaja oraz tworzenie 
obrazka świątecznego w programie 
komputerowym. 

Przedszkole  

Klasy 1-2 SP 

10. Nowy Rok na świecie Powitanie Nowego Roku w różnych 
częściach świata. Tradycje i zabawy 
noworoczne oraz tworzenie pracy  
w programie komputerowym. 

Przedszkole   

Klasy  1-3 SP 

11. Karnawał i maska wenecka Tradycje karnawałowe, przebrania oraz 
miasta gdzie najhuczniej obchodzi się ów 

Przedszkole  
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okres. Projektowanie maski 
karnawałowej w programie 
komputerowym. 

Klasy 1-8 SP 

12. Wielkanoc Tradycje i zwyczaje związane  
z obchodami Wielkiego Tygodnia  
i Wielkanocy w Polsce. Tworzenie 
obrazka świątecznego w programie 
komputerowym. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

13. Kubizm Wyjaśnienie kierunku jakim był kubizm  
i umiejscowienie go w historycznych 
ramach. Prezentacja sylwetek 
największych twórców tego nurtu 
(Picasso, Braque). Tworzenie 
kubistycznego obrazu. 

Klasy 4-8 SP 

 

14. Marc Chagall – świat 

fantastyczny i wyobrażony 

Malarstwo oraz jego cechy na 
przykładzie wybranych obrazów twórcy. 
Tworzenie obrazów inspirowanych 
pracami artysty. 

Klasy 4-8 SP 

 

15. Surrealizm Prezentacja kierunku jakim był 
surrealizm i umiejscowienie go  
w historycznych ramach. Przedstawienie 
sylwetek największych twórców tego 
nurtu (Dali, Magritte). Tworzenie 
surrealistycznego obrazu. 

Klasy 6-8 SP 

 

16. Impresjonizm Prezentacja, rozmowa o stylach  
i technikach malarstwa 
impresjonistycznego, kolorowanie 
wybranych obrazów impresjonistów  
w programie Art Rage. 

Klasy 4-8 SP 

 

17. Joan Miro – abstrakcja, 

świat fantastyczny 

Postać artysty, rozmowa o filmie, 
obrazach i pracach. Tworzenie własnych 
obrazów inspirowanych twórczością 
Miro („Rzeczywistość nie do poznania”). 

Klasy 4-8 SP 

 

18. Antoni Gaudi Spacer po Barcelonie. Prezentacja  
i rozmowa o twórczości artysty oraz 
tworzenie własnych prac plastycznych. 

Klasy 4-8 SP 

 

19. Witraż Prezentacje witraża współczesnego –
rozmowa o sztuce witrażu na przykładzie 
prac S. Wyspiańskiego (witraż, 
malarstwo, pastel). Wprowadzenie 
pojęcia sztuki użytkowej oraz jej 
zastosowania. 

Klasy 4-6 SP 

 

20. Instrumenty muzyczne  

w sztuce – Tadeusz 

Makowski 

Program realizowany w oparciu  
o  malarstwo T. Makowskiego. Rozmowa 
o znajomości instrumentów muzycznych 
na postawie wybranych prac artysty. 

Klasy 1-3 SP 

21. Projekty architektury Różne ciekawe projekty realizowane na 
pojedynczych zajęciach - temat do 

Przedszkole  
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wyboru: Niesamowite budowle; 
Biblioteki marzeń; Spacer po Skawinie – 
budowle; Zaczarowane domy.  

 Klasy 1-3 SP 

22. Liternictwo, pismo Historia pisma w zarysie – Egipt  
i pismo obrazkowe oraz współczesne – 
emotikony. Prezentacja sylwetki  
W. Strzemińskiego jako artysty  
i pomysłodawcy własnego kroju pisma. 
Próby pisania jego czcionką oraz 
kreowania własnego alfabetu. 

Klasy 4-8 SP 

 

23. Górnicy Informacje o górnikach, elementach ich 
stroju, charakterze pracy; prezentacja 
oraz filmy z serii „Bolek i Lolek wśród 
górników”. Pogawędka o Śląsku  
i tradycjach tego regionu. Rysowanie 
portretu górnika w programie 
komputerowym. 

Klasy 1-3 SP 

24. Najpiękniejsze wodospady 

świata 

Prezentacja najpiękniejszych oraz 
największych wodospadów  (Iguazu, 
Niagara) oraz ich oddziaływanie na 
sztukę. Wykonanie prac plastycznych 
widoku wodospadu. 

Klasy 1-3 SP 

25. Na zamku – prezentacja na 

wybranych przykładach 

Atrakcyjne architektonicznie  
i turystycznie  miejsca w Polsce  
z uwzględnieniem ich geograficznego 
położenia, zarysów historycznych  
i cech szczególnych. 

Klasy 1-3 SP 

26. Carl Warner – Magiczne 

krajobrazy 

Prezentacja „kulinarnych” pejzaży  
C. Warnera. Analiza zdjęć artysty oraz 
wykonanie własnego pejzażu 
zbudowanego z warzyw, owoców oraz 
zdrowej żywności. 

Klasy  1-4 SP 

27. Niezwykli bohaterowie 

kreskówek, bajek i filmów: 

Program ukazujący postacie lub wybraną 
postać z kreskówki (Koziołek Matołek, 
Pszczółka Maja, Bolek i Lolek, Pies 
Reksio, Bajkowe Koty, Krecik, Kubuś 
Puchatek, Smerfy itp.), opowieści i 
ciekawostki o nich oraz wykonanie pracy 
plastycznej z wybraną postacią lub 
postaciami. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

28. Abstrakcjonizm 

 

Wprowadzenie pojęcia abstrakcji 
plastycznej oraz omówienie jej jako 
kierunku w sztuce XX wieku. Zajęcia 
rozwijają myślenie abstrakcyjne  
i wychodzenia poza schematy myślenia 
kształtami wziętymi z rzeczywistości.  

Klasy 4-8 SP   

 

29. Logo Poznajemy znaczenie oraz symbolikę 
logo. Omawiana jest kwestia doboru 

Klasy 4-8 SP  
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koloru, czytelności oraz skomplikowania 
lub prostoty danego znaku graficznego,  
a także przeprowadzany jest quiz ze 
znajomości logo różnych 
przedsiębiorstw. Zadaniem uczestników 
jest stworzenie własnego logo dla 
zadanej, fikcyjnej instytucji.  

 

30. Autoportret Poznajemy genezę autoportretów  
i ich historyczne znaczenie, a także  
rodzaje. Przyglądamy się jak autoportret 
zmieniał się na przestrzeni wieków, 
również pod kątem nurtów sztuki, 
kończąc na współczesnym „selfie”. 
Uczestnicy zajęć mają za zadanie 
stworzyć autoportret wykorzystując 
własną fotografię. 

Klasy 4-6 SP   

 

31. Komiks Co to jest komiks? Jakie były jego 
początki i gdzie były publikowane 
pierwsze komiksy? Omawiamy 
najważniejsze cechy i proces jego 
tworzenia. Na podstawie zebranej 
wiedzy na zajęciach, uczestnicy wykonują 
własny komiks.  

Klasy 4-6 SP  

 

32. Starożytny Egipt Na zajęciach omawiane są najważniejsze 
zagadnienia dotyczące starożytnego 
Egiptu, m.in. życie codzienne, wierzenia, 
czy wynalazki. Wyjaśniane są również 
takie pojęcia, jak: hieroglify, papirus, 
Sfinks, faraon. Temat może być 
połączony z zajęciami plastycznymi. 

Klasy 4-6 SP  

 

33. Sandomierz Prezentacja miasta, jego zabytków  
i ciekawostek z nim związanych. Zajęcia 
podzielone na część teoretyczną  
i plastyczną, podczas której uczestnicy 
przygotowują pracę tematycznie 
związaną z miastem w programie 
komputerowym. 

Klasy 4-6 SP  

34. Zwierzęta Afryki Opowiadamy o typach środowiska jakie 
występują na kontynencie afrykańskim 
(pustynia, sawanna, dżungla) oraz  
o zwierzętach które w tych środowiskach 
żyją. Wykonanie przez dzieci tematycznej 
kolorowanki w programie 
komputerowym. 

Przedszkole   

Klasy 1-3 SP 

35. Mozaika Charakterystyka mozaiki, wyróżnienie jej 
jako szczególnego rodzaju pracy 
artystycznej. Przykłady prac 
pochodzących z różnych epok  

Klasy 4-8 SP  
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MULTIMUZYKA 

Temat Krótki opis Wiek uczestników 

zajęć 

1. Tańce wybranych krajów Prezentacja tańców wybranych krajów. 
Zajęcia ukazują różnorodność tradycji  
oraz kultur danych krajów i regionów 
etnicznych. 

Klasy 2-4 SP 

2. Polskie tańce narodowe Na zajęciach poznajemy polskie tańce 
narodowe: polonez, mazur, krakowiak, 
kujawiak i oberek – ich charakterystykę, 
historię oraz tradycje z nimi związane.  

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

3. Kolędy i pastorałki na świecie Prezentacja kolęd i pastorałek na 
świecie na przykładach wybranych 
krajów, zarówno tych znanych jak  
i mniej znanych. Różnice między 
kolędą, a pastorałką. 

Klasy 2-5 SP 

4.  Muzyczne zabawy ruchowe Zabawy rytmiczno-ruchowe dla dzieci 
(zajęcia skierowane do grup 
najmłodszych). 

Przedszkole 

5. Instrumenty muzyczne Prezentacja podstawowych 
instrumentów z rożnych grup (flet, 
skrzypce, trąbka, fortepian, perkusja, 
gitara, harfa). Rozpoznawanie cech 
charakterystycznych wyglądu, budowy,  
dźwięków i brzmienia. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

6. Orkiestra i jej sekcje Poznajemy sekcje orkiestry Klasy 4-6 SP 

i krajów. Praca uczniów polega na 
samodzielnym wykonaniu projektu 
mozaiki w programie komputerowym.  

36. Świat artysty Poznanie narzędzi jakimi pracują artyści 
– różnych rodzajów farb i kredek, płótna, 
sztalugi, palety. Nauka funkcji programu 
komputerowego z wykorzystaniem 
poznanych narzędzi malarskich. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

37. Storczyki – niezwykłe kwiaty Wprowadzenie w świat storczyków, 
poprzez poznanie przykładów tych 
niezwykłych kwiatów i ciekawostek na 
ich temat. Następnie uczniowie 
wykonują pracę w programie 
komputerowym przedstawiającą 
wybrane z poznanych kwiatów. 

Klasy 2-4 SP 
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symfonicznej i konkretne instrumenty 
oraz ich brzmienie. Program 
ilustrowany jest utworami muzyki 
klasycznej oraz utworami muzyki 
rozrywkowej w wersji symfonicznej. 

 

7. Wesołe smyczki  

(rodzina instrumentów 

smyczkowych) 

Poznajemy instrumenty wchodzące  
w skład kwintetu smyczkowego 
(skrzypce, altówka, wiolonczela  
i kontrabas), ich dźwięk i budowę  
w oparciu o utwory z zakresu muzyki 
klasycznej i rozrywkowej. 

Klasy 1-3 SP 

8.  Muzyka filmowa Podczas zajęć poznajemy rolę 
i znaczenie muzyki w filmie, a także 
źródło jej pochodzenia (balet  
i opera). Analizujemy podstawowe 
zadania muzyki w filmie, takie jak 
wzbudzanie emocji, wprowadzanie 
napięcia czy komentarz niemych scen. 
Poznajemy najbardziej znanych 
kompozytorów muzyki filmowej. 
Oglądamy nagranie ukazujące  
tworzenie muzyki w filmie. 

Klasy 4-6 SP  

 

9.  Abstrakcja muzyczno-

dźwiękowa  

Program z pogranicza muzyki  
i sztuki. Na zajęciach poznajemy pojęcie 
abstrakcji w sztuce oraz próbujemy ją 
uzyskać. Namalowanie obrazka 
abstrakcyjnego, który jest celem zajęć, 
poprzedza szereg ćwiczeń związanych  
z percepcją muzyki. Zajęcia mają na 
celu ukazanie bliskości muzyki i sztuk 
plastycznych oraz wzajemnego się ich 
przenikania czy inspiracji. 

Klasy 4-6 SP 

 

 

MULTILINGUA – J. ANGIELSKI 

1. Zajęcia Krótki opis Wiek uczestników 

zajęć 

1. Kolory Nauka nazw 
podstawowych 
kolorów.  

Możliwość łączenia 
tych tematów 
podczas jednych 
zajęć. Nauka ma 
formę zabawy  
w oparciu o dane 
słownictwo.  

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

2. Cyfry Nauka nazw 
podstawowych 
cyfr i liczb.  

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

3. Dzień z literką Zabawy językowe dotyczące słownictwa 
związanego z daną literą alfabetu 

Klasy 2-4 SP 
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4. Św. Mikołaj i Boże 

Narodzenie 

Informacje o tradycjach Bożego 
Narodzenia w Wielkiej Brytanii, różnice 
między polskimi, a angielskimi świętami.  

Przedszkole i 

Klasy 1-3 SP 

5. Jaka dziś pogoda? Podstawowe słownictwo związane ze 
zjawiskami pogodowymi. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

6. Rodzina Nazwy członków rodziny. Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

7. Zwierzęta na farmie Nazwy zwierząt mieszkających  
w gospodarstwie rolnym. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

8. Zoo i dzikie zwierzęta Poznawanie nazw zwierząt spotykanych 
w zoo. 

Przedszkole  

Klasy 1-3 SP 

 

MULTIROBOTYKA 
Zajęcia z konstrukcji modeli z klocków K’Nex – z możliwością tworzenia modeli prostych  
i złożonych (mechanicznych) sterowanych komputerowo. Zajęcia rozwijające zdolności manualne, 
logiczne myślenie, odczytywanie i interpretowanie instrukcji, a także uczące prostego programowania. 
Moduł ten wyposażony jest również w proste zestawy klocków K'nexKid, przeznaczone dla dzieci od  
4 roku życia, mogą więc w nich z powodzeniem brać udział grupy przedszkolne.  

 


