PAŁAC MŁODZIEŻY W GDAŃSKU - oferta zajęć w punktach dzielnicowych w roku szkolnym 2021/2022
Prof. M. Siedleckiego 14 - budynek SP 81

PRACOWNIA

Plastyka

Wokal - zespoły

Przedział
wiekowy
uczestników

OPIS OFERTY

od 6 lat

Zajęcia plastyczne w Pałacu Młodzieży to niezwykła podróż przez świat farb, kredek i kolorowych papierów,
gdzie Twoje dziecko będzie rysowało, malowało, lepiło i wycinało. Dla młodego artysty to cudowna zabawa,
która kształci w nim zdolności manualne i poprawia koordynację wzrokowo-ruchową.
W pracowni dziecko odkrywa świat, staje się wrażliwe na jego piękno i empatyczne. Jest to artystyczny
sposób komunikowania się, możliwość wyrażenia własnych uczuć i ich ekspresji.

od 7 lat

Na zajęciach wokalnych uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo oddychać, co zrobić, żeby odpowiednio
wydobyć głos i jak pozbyć się tremy na scenie.
Dzieci poznają różnorodny i ciekawy repertuar muzyczny. Zajęcia te są również dedykowane osobom, które
chcą rozszerzyć swoją technikę wokalną i szlifować talent muzyczny.
Dołącz już dziś do jednego z naszych pałacowych zespołów wokalnych. Czekamy właśnie na Ciebie!

Wilka Krzyżanowskiego 8 - budynek IX LO

PRACOWNIA

Grafika i animacja komputerowa

Przedział
wiekowy
uczestników

od 6 lat

OPIS OFERTY

Zajęcia grafiki i animacji komputerowej to idealna propozycja dla dzieci i młodzieży, które chcą połączyć
artystyczne pasje z nowoczesnymi technologiami. Oprócz teorii, zasad i pojęć związanych z grafiką, uczymy
praktyki! Nasi podopieczni wykorzystując najnowsze zdobycze techniki m.in tablety graficzne, tworzą
niezwykłe autorskie grafiki.

NOWOŚĆ

od 9 lat

Jeśli chcesz doskonalić język angielski nie czując, że się uczysz koniecznie przyjdź do nowo otwartej pracowni
gdzie rozmawiać będziemy tylko w tym języku.
W pracowni tej uczestnicy będą angażowani w różne ćwiczenia teatralne mające na celu przesuwanie
wzajemnych granic, tworząc zespół oparty na zaufaniu i doświadczeniu wszystkimi zmysłami.
Ponadto w ramach pracowni będą przeprowadzane inne ciekawe zabawy i działania kreatywne
dostosowane do wieku uczestników

od 9 lat

Jeśli chcesz doskonalić język niemieckim nie czując, że się uczysz koniecznie przyjdź do nowo otwartej
pracowni gdzie rozmawiać będziemy tylko w tym języku.
W pracowni tej uczestnicy będą angażowani w różne ćwiczenia teatralne mające na celu przesuwanie
wzajemnych granic, tworząc zespół oparty na zaufaniu i doświadczeniu wszystkimi zmysłami.
Ponadto w ramach pracowni będą przeprowadzane inne ciekawe zabawy i działania kreatywne
dostosowane do wieku uczestników

od 7 lat

Na zajęciach wokalnych uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo oddychać, co zrobić, żeby odpowiednio
wydobyć głos i jak pozbyć się tremy na scenie.
Dzieci poznają różnorodny i ciekawy repertuar muzyczny. Zajęcia te są również dedykowane osobom, które
chcą rozszerzyć swoją technikę wokalną i szlifować talent muzyczny.
Dołącz już dziś do jednego z naszych pałacowych zespołów wokalnych. Czekamy właśnie na Ciebie!

Labirynt zmysłów w jęz. angielskim

NOWOŚĆ
Labirynt zmysłów w jęz. niemieckim

Wokal - zespoły

Film - reżyseria i montaż

od 10 lat

Kreatywne myślenie
Gry i zabawy

od 7 do 14 lat

Spotkania te to wyjątkowa okazja do zapoznania się z tajnikami sztuki filmowej. Zajęcia obejmują
podstawowe zagadnienia z zakresu scenopisarstwa, reżyserii, sztuki operatorskiej, montażu oraz
postprodukcji. W efekcie każdy uczestnik będzie mógł pochwalić się pierwszą etiudą fabularną i
dokumentalną.

Potrafisz wymyślać historyjki, a bohaterów swojej twórczości wikłać w sytuacje, o których nam się nawet nie
śniło ? Rozwijamy wyobraźnię, ćwiczymy twórcze myślenie i uczymy się panować nad słowami. Gramy w
gry, które uczą umiejętności opowiadania historii i snucia zaskakujących narracji.

Krytyczne myślenie z elementami
edukacji medialnej

od 14 lat

Doszukujesz się drugiego dna i analizujesz rzeczywistość? Nie do końca wierzysz we wszystko, na co trafiasz
w sieci? Z pewnością coś w tym jest! Dołącz do pracowni krytycznego myślenia i razem z nami badaj
zjawiska współczesnego świata. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat social mediów,
fenomenów społeczno-kulturowych czy panujących trendów, to jest to miejsce dla Ciebie. Badamy fake
newsy, obalamy współczesne mity i analizujemy teorie spiskowe. Czytamy, oglądamy, piszemy i
dyskutujemy o tym, co widzimy i myślimy.

Majora L. Słabego - budynek SP 7

PRACOWNIA

Taniec

Akrobatyka

Przedział
wiekowy
uczestników

OPIS OFERTY

od 6 lat

Taniec to cała masa możliwości - ruch, rytm, muzyka! Wszystkie dzieci mają to we krwi.
Jeżeli Twoja pociecha jest pełna energii, a gdy tylko usłyszy muzykę rusza do tańca, zapisz ją na zajęcia
taneczne w Twojej okolicy! Taniec stwarza całą masę możliwości, a z nami łatwo znajdziesz interesujący styl,
pasujący do temperamentu i charakteru Twojego dziecka.

od 5 lat

Zajęcia zapewniają opanowanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych: stanie na rękach, mostki, szpagat,
przerzuty bokiem (gwiazdy), fiflaki a w przyszłości także salta. Przygotowują uczestników do innych sportów
i różnych gatunków tańca. Zajęcia są dobrym sposobem regulującym nadpobudliwość ruchową u dzieci,
gdyż pozwalają wyładować im nagromadzoną energię.
Twoje dziecko to prawdziwy wulkan energii? Zapisz je na akrobatykę, a my dobrze spożytkujemy jego
energię!

AL. Gen. Józefa Hallera 16/18 - budynek CKZiU Nr 1

PRACOWNIA

Fotografia artystyczna

Przedział
wiekowy
uczestników

od 10 lat

OPIS OFERTY

Rozwijamy zdolności, umiejętności i wyobraźnię artystyczną młodych twórców. Uczestnicy zajęć fotografii
artystycznej biorą udział w licznych konkursach o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i
międzynarodowym. Ponadto mają okazję do prezentacji swoich osiągnięć artystycznych podczas cyklicznych
wystaw w Pałacu Młodzieży.
Fotografia artystyczna to malowanie światłem i artystyczne spojrzenie na obiekt, który jest fotografowany.
Najważniejszy jest atrakcyjny motyw przewodni i światło. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji studio
fotograficzne, ciemnię fotograficzną oraz pracownię komputerową, a wszystko po to, by efekty ich pracy
były jeszcze piękniejsze i ciekawsze.

Głęboka 11, budynek ZSO 6 - poza sezonem; Tarcice 17, Przystań żeglarska - w sezonie

PRACOWNIA

Żeglarstwo

Przedział
wiekowy
uczestników

od 6 lat

OPIS OFERTY

Pałac Młodzieży prowadzi w swojej ofercie różnorodną działalność sportową i rekreacyjną. Dla tych, co lubią
aktywnie spędzać czas wolny nad wodą i nie boją się nowych wyzwań, proponujemy zajęcia z żeglarstwa.
Pod czujnym okiem naszych nauczycieli dzieci i młodzież rozwijają nowe umiejętności, m.in. dotyczące
bezpieczeństwa na wodzie, kształtują pozytywne postawy społeczne i czerpią radość z aktywności
sportowej.
Zachęcamy Was do rozpoczęcia żeglarskiej przygody razem z nami!

Srebrniki 10 - budynek SP 27

PRACOWNIA

Pracownia majsterkowania

Taniec - Hip-hop

Przedział
wiekowy
uczestników

od 6 lat

od 5 lat

OPIS OFERTY
Na zajęcia majsterkowania zapraszamy wszystkie dzieci, które czują w sobie pasję do wykonywania prac
manualnych i tworzenia różnych przedmiotów za pomocą narzędzi, oraz te, które nie boją się wziąć do ręki
młotka.
W myśl idei DIY, czyli "zrób to sam", naucz się wycinać, sklejać, czy wkręcać.
Młodzi majsterkowicze będą mogli wykazać się kreatywnością oraz nabytymi umiejętnościami. Niektórzy
odkryją w sobie talent, inni podszlifują warsztat. Zapraszamy wszystkich chętnych!
Hip-Hop jako taniec narodził się w Nowym Yorku, w latach 80-tych, ale jako kultura jego istnienie sięga
wczesnych lat 70-tych.
W klubach jednym z dominujących nurtów muzycznych stał się właśnie hip-hop i to do jego brzmień
poruszała się społeczność afroamerykańska i latynoska.
Z czasem ruchy z imprez zyskiwały swoje nazwy i zwiększała się też ich liczba. To co podstawowe w hiphopie to bounce czyli feeling charakterystyczny dla tego tańca polegający na odwzorowaniu podstawowego
beatu poprzez cykliczną pracę ciała.
Hip-Hop pomimo dużej ilości nazwanych ruchów, jest przede wszystkim tańcem improwizacji i tego uczymy
na naszych zajęciach.
Tworzymy też formacje, które występują na zawodach, festiwalach oraz festynach.
Uczestnicy poprzez taniec rozwijają motorykę ciała, gibkość, koordynację, a przede wszystkim świetnie się
bawią i miło spędzają czas.

Wokal

od 7 lat

Na zajęciach wokalnych uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo oddychać, co zrobić, żeby odpowiednio
wydobyć głos i jak pozbyć się tremy na scenie.
Dzieci poznają różnorodny i ciekawy repertuar muzyczny. Zajęcia te są również dedykowane osobom, które
chcą rozszerzyć swoją technikę wokalną i szlifować talent muzyczny.
Dołącz już dziś do jednego z naszych pałacowych zespołów wokalnych. Czekamy właśnie na Ciebie!

Lawendowe Wzgórze 5 - budynek SP nr 6

PRACOWNIA

Plastyka

Wokal

Przedział
wiekowy
uczestników

od 6 lat

od 8 lat

OPIS OFERTY

Zajęcia plastyczne w Pałacu Młodzieży to niezwykła podróż przez świat farb, kredek i kolorowych papierów,
gdzie Twoje dziecko będzie rysowało, malowało, lepiło i wycinało. Dla młodego artysty to cudowna zabawa,
która kształci w nim zdolności manualne i poprawia koordynację wzrokowo-ruchową.
W pracowni dziecko odkrywa świat, staje się wrażliwe na jego piękno i nabywa empatii. Jest to artystyczny
sposób komunikowania się, możliwość wyrażenia własnych uczuć i ich ekspresji.

Na zajęciach wokalnych uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo kontrolować oddech oraz świadomie
operować swoim głosem, ponadto nauczą się jak radzić sobie z tremą na scenie. Dzieci poznają różnorodny i
ciekawy repertuar muzyczny, począwszy od polskich, niezapomnianych klasyków, skończywszy na
aktualnych przebojach.
Zajęcia te są również dedykowane osobom, które chcą rozszerzyć swoją technikę wokalną i szlifować talent
muzyczny.
Dołącz do nas już dziś, czekamy właśnie na Ciebie!

Teatr

od 6 lat

Czy interesujesz się teatrem, grą aktorską, reżyserką, bądź sprawami technicznymi, t.j. scenografią,
kostiumami, oświetleniem, czy dźwiękiem?
Jeżeli tak, to zapisz się na zajęcia i przenieś się razem z nami w świat twórczy i kreatywny, świat obrazu,
mimiki, gestów, dźwięku, a nawet dotyku i węchu. Świat teatru kończy się tam, gdzie kończy się nasza
wyobraźnia. A więc, niech wyobraźnia Ciebie poniesie!
Zajęcia teatralne w Pałacu Młodzieży to warsztaty adresowane dla dzieci i młodzieży, których istotą jest
rozbudzanie postaw twórczych uczestników, stymulowanie twórczej ekspresji, a przede wszystkim
stworzenie uczestnikom przestrzeni, w której mogą być twórcami i mogą tworzyć razem z innymi dzieląc się
swoimi pomysłami, odczuciami, zdolnościami.
Działania ukierunkowane są na pracę w zespole, rozwijanie zainteresowań, kreatywności, umiejętności
społecznych uczestników, którzy poznają proces tworzenia spektaklu teatralnego na wszystkich poziomach
jego realizacji.
W każdym cyklu warsztatowym stosowane będą różnorodne formy i metody pracy, zgodne z potrzebami i
preferencjami uczestników, m.in. gry i zabawy teatralne, techniki dramowe, plastyczne, muzyczne,
literackie, ruchowe.
Celem warsztatów jest aktywne wspieranie rozwoju dzieci poprzez pobudzanie indywidualnych zdolności i
zainteresowań, kształtowanie wrażliwości estetycznej i społecznej.
Wszelkie działania mają u podstaw założenia edukacji kreatywnej.

Czy wiesz jak zrobić roszadę w szachach bądź "en passant"? Albo czy wiesz, że w szachach można
zremisować, aż na 5 różnych sposobów?
Podczas zajęć poznasz odpowiedzi na te i wiele innych pytań, więc jeżeli jesteś ciekaw, to zapisz się już dziś!
Szachy

od 6 lat

Szachy nie tylko poprawiają pamięć, uczą cierpliwości, planowania i strategicznego myślenia, ale również
uczą rozwiązywania problemów. Dla chętnych szachy mogą okazać się zarówno rozrywką intelektualną, jak i
świetną zabawą. Na zajęciach młodzi szachiści dowiedzą się jak prawidłowo ustawić pionki i figury, poznają
reguły ich ruchów, jak dobrze rozpocząć i poprowadzić partię, a gdy zajdzie taka potrzeba bronić pozycji
króla.
Rozegraj partię niczym prawdziwy mistrz szachowy - Magnus Carlsen. Szach-mat!

Taniec - Hip-hop

od 3 lat

Hip-Hop jako taniec narodził się w Nowym Yorku, w latach 80-tych, ale jako kultura jego istnienie sięga
wczesnych lat 70-tych.
W klubach jednym z dominujących nurtów muzycznych stał się właśnie hip-hop i to do jego brzmień
poruszała się społeczność afroamerykańska i latynoska.
Z czasem ruchy z imprez zyskiwały swoje nazwy i zwiększała się też ich liczba. To co podstawowe w hiphopie to bounce czyli feeling charakterystyczny
dla tego tańca polegający na odwzorowaniu podstawowego beatu poprzez cykliczną pracę ciała.
Hip-Hop pomimo dużej ilości nazwanych ruchów, jest przede wszystkim tańcem improwizacji i tego uczymy
na naszych zajęciach.
Tworzymy też formacje, które występują na zawodach, festiwalach oraz festynach.
Uczestnicy poprzez taniec rozwijają motorykę ciała, gibkość, koordynację, a przede wszystkim świetnie się
bawią i miło spędzają czas.

Taniec jazzowy

Rytmika

od 5 lat

Pracownia Tańca Jazzowego jest pełna naturalności, spontaniczności ruchów i ekspresji, przynoszącego
radość tańczącym. W czasie zajęć uczestnik pozna techniki tańca jazzowego, wypracuje prawidłowe nawyki
ruchowe, oraz poprawi świadomość własnego ciała. Zajęcia przyczynią się do uzyskania pięknej i prostej
postawy, smukłości, rozciągnięcia i siły. Jazz poprawia gibkość oraz siłę, buduje w tancerzu wytrzymałość a
także pozwala na wyrażanie swoich emocji. Uczestnicy zajęć nauczą się tutaj kontroli nas swoim ciałem ale
także naturalności ruchu.
Na zajęciach tworzone są choreografie przedstawiające konkretną historię w oparciu o techniki tańca
jazzowego, który czerpie elementy z technik: modern dance, afro dance, klasyki oraz jogi oraz inspiracje
muzyczne z różnych gatunków muzyki. Dlatego też, zajęcia są zawsze ciekawe i zaskakujące.

od 3 do 5 lat

Zajęcia z rytmiki to nic innego jak edukacja muzyczna. Dzieci uczą się na nich zabaw muzycznych, piosenek a
także układów ruchowych. Rytmika ma szereg zalet, między innymi rozwijanie zdolności muzycznych,
kształcenie słuchu i ćwiczenie pamięci, uczy pewności siebie, gry na prostych instrumentach, a przede
wszystkim rozwija zdolności dzieci i stymuluje je twórczo.

Umuzykalnienie

od 6 do 7 lat

UWAGA NOWY PUNKT DZIELNICOWY

PRACOWNIA

Pracownia majsterkowania

Plastyka

Taniec

Czy wiesz, że zajęcia umuzykalniające mają bardzo korzystny wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny i
społeczny dziecka?
Liczne badania naukowe dowiodły, że te zajęcia, poprzez naukę piosenek, są wspaniałym treningiem
pamięci i koncentracji, rozwijają zdolności językowe, a poza tym uczą współpracy w zespole.
Więc jeżeli zastanawiasz się na jakie zajęcia zapisać swojego malucha, nie wahaj się i zapisz go do jednej z
naszych grup!

Przedział
wiekowy
uczestników

:

Chłopska 64 - budynek SP nr 60

OPIS OFERTY

od 6 lat

Na zajęcia majsterkowania zapraszamy wszystkie dzieci, które czują w sobie pasję do wykonywania prac
manualnych i tworzenia różnych przedmiotów za pomocą narzędzi, oraz te, które nie boją się wziąć do ręki
młotka.
W myśl idei DIY, czyli "zrób to sam", naucz się wycinać, sklejać, czy wkręcać.
Młodzi majsterkowicze będą mogli wykazać się kreatywnością oraz nabytymi umiejętnościami. Niektórzy
odkryją w sobie talent, inni podszlifują warsztat. Zapraszamy wszystkich chętnych!

od 5 lat

Zajęcia plastyczne w Pałacu Młodzieży to niezwykła podróż przez świat farb, kredek i kolorowych papierów,
gdzie Twoje dziecko będzie rysowało, malowało, lepiło i wycinało. Dla młodego artysty to cudowna zabawa,
która kształci w nim zdolności manualne i poprawia koordynację wzrokowo-ruchową.
W pracowni dziecko odkrywa świat, staje się wrażliwe na jego piękno i nabywa empatii. Jest to artystyczny
sposób komunikowania się, możliwość wyrażenia własnych uczuć i ich ekspresji.

od 5 lat

Taniec to cała masa możliwości - ruch, rytm, muzyka! Wszystkie dzieci mają to we krwi.
Jeżeli Twoja pociecha jest pełna energii, a gdy tylko usłyszy muzykę rusza do tańca, zapisz ją na zajęcia
taneczne w Twojej okolicy! Taniec stwarza całą masę możliwości, a z nami łatwo znajdziesz interesujący styl,
pasujący do temperamentu i charakteru Twojego dziecka.

