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OFERTA ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH  DLA DZIECI  

W WIEKU OD 7 – 13 LAT: 

PRACOWNIA PLASTYKI DZIECIECEJ 

Zajęcia w pracowni plastycznej w MDK Sopot od lat cieszą się nieustającą 

popularnością. Ich uczestnikami są dzieci i młodzież w wieku od lat 7 do 13. 

Podczas zajęć uczestnicy kształcą umiejętności posługiwania się różnorodnymi 

technikami plastycznymi: rysunek - ołówek, węgiel, tusz, piórko, malarstwo - 

farby akwarelowe, olejne, akryle, tempera, pastel olejny i suchy, rzeźba - glina, 

plastelina, masa solna, gips, grafika - linoryt, monotypia, kalkograf, 

pamiątkarstwo i tkactwo - ozdoby choinkowe, maski, gobeliny, papier-mâché, 

decoupage. Od kilku lat regularnie odbywają się również zajęcia z garncarstwa, 

stanowiące dużą atrakcję dla uczestników. Podczas warsztatów powstają 

oryginalne prace z ceramiki, które są następnie profesjonalnie wypalane i 

szkliwione. 

PRACOWNIA MALARSTWA I RYSUNKU DLA MŁODZIEŻY 

Pracownia malarstwa i rysunku skupia młodzież gimnazjalną. Pracownia oferuje 

częściowe przygotowanie w zakresie rysunku malarstwa uczniom zdającym 

egzaminy do szkół artystycznych średnich i wyższych. Pozostali uczestnicy – 

młodzież i dorośli – rysują i malują dla przyjemności. 
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PRACOWNIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

KIDS - uczymy się bez podręczników i prac domowych. Dzieci przyswajają język 

bawiąc się, grając w gry anglojęzyczne i rozwiązując quizy. Śpiewając po 

angielsku rozwijają umiejętności mówienia w języku obcym i oswajają się z 

wymową. Grupa dzieci w wieku do 13 lat. 

 PRACOWNIA POPRAWNEJ WYMOWY 

Pracownia zapewnia diagnozę  mowy, terapię opóźnionego rozwoju mowy, 

terapię różnych wad wymowy, naukę starannej dykcji i emisji głosu, 

poradnictwo dla rodziców i opiekunów. Urozmaicone, przyjemne formy pracy 

m.in. recytacja wierszyków, drama, kolorowanki, konkursy, gry dydaktyczne 

służą nie tylko terapii mowy, ale i ogólnemu rozwojowi intelektualnemu 

uczestników. 

PRACOWNIA TEATRALNA 

Zaprasza dzieci i młodzież od nowego roku szkolnego na zajęcia do Młodzieżowego 

Domu Kultury w Sopocie. W programie: warsztaty twórcze, elementarne zadania 

aktorskie, etiudy aktorskie w planie żywym i plastycznym, systematyczne 

poznawanie elementów języka teatru, ćwiczenia poprawiające wyrazistość mowy, 

ekspresję ruchu, interpretacja tekstu, improwizacja, tworzenie przedstawień, 

występy, udział w konkursach, festiwalach i przeglądach teatralnych. Spektakle 

postają na kanwie autorskich scenariuszy tworzonych bardzo często specjalnie na 

potrzeby, i z udziałem konkretnej grupy. Nasze zajęcia teatralne wszechstronnie 

rozwijają osobowość, uczą pracy w zespole rówieśników, stwarzają możliwość  

wspólnego przeżywania pozytywnych doświadczeń. Jest to ponadto okazja do 

świetnej zabawy! 

 

 

 

 



PRACOWNIA GRY NA INSTRUMENCIE 

W pracowni prowadzone są zajęcia nauki gry na pianinie i flecie. 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 lat  (pianino) oraz młodzieży (pianino, 

flet).  Wskazane jest posiadanie własnego instrumentu. Nauczając gry na 

instrumencie trzeba mieć na uwadze przede wszystkim wiek dziecka, jego 

możliwości wynikające z racji wieku, a także możliwości muzyczne jak 

poczuciem rytmu, słuch, pamięć muzyczna, oraz koncentracja i osobista 

dyscyplina 

PRACOWNIA GRY NA GITARZE 

Pracownia prowadzi zajęcia dla dzieci od 11 roku życia i młodzieży. Konieczne 

jest posiadanie własnego instrumentu. Szeroki repertuar proponowany 

uczestnikom do przerabiania na zajęciach dostosowany jest do wieku, 

umiejętności i indywidualnej percepcji uczestników. 

PRACOWNIA ZESPÓŁ ROZRYWKOWY 

Wszystkich, którzy pragną rozwijać swój warsztat muzyczny – zarówno 

wokalny, jak i instrumentalny, zapraszamy do Pracowni Zespołów Muzycznych, 

gdzie pod okiem muzyka z doświadczeniem koncertowym i studyjnym, we w 

pełni wyposażonej sali prób wykonacie znane polskie i światowe przeboje 

muzyki rockowej i pop-rockowej, a także otrzymacie fachową pomoc w zakresie 

kompozycji, aranżacji i wykonania własnych utworów, oraz możliwość nagrania  

ich w profesjonalnym studiu nagrań. 

 PRACOWNIA WOKALNA 

Pracownia prowadzi zajęcia śpiewu indywidualnego i śpiewu zespołowego. 

Każdy może, więc znaleźć interesujący go sposób rozwijania swoich zdolności. 

Pracując w obu tych formach kształcimy technikę wokalną, wykonywane 

utwory dobieramy tak, aby sprawiały satysfakcję i przyjemność muzykowania, 

ale również dawały możliwość jak najszerszego rozwoju. Ponadto podczas zajęć 

śpiewu solowego pracujemy nad indywidualnymi predyspozycjami, odkrywamy 

tajniki sztuki wokalnej, niepowtarzalne dla każdego z wykonawców, podczas 



zajęć śpiewu zespołowego odkrywamy urok pracy w grupie, śpiewu nie tylko 

unisono, ale również w ciekawych aranżacjach wielogłosowych.  

PRACOWNIA SZACHOWA 

Na zajęciach dzieci poznają tajniki "królewskiej gry", rozwiązują zadania 

szachowe, uczą się teorii, taktyki rozgrywania partii oraz biorą udział w 

turniejach szachowych. Zajęcia rozwijają koncentrację, spostrzegawczość, 

logiczne i abstrakcyjne myślenie. Zajęcia dla dzieci od 7 – 14  lat 

PRACOWNIA BASENU 

Nauka i doskonalenie pływania  

Zajęcia są prowadzone w sześcioosobowych grupach w zależności od stopnia 

umiejętności dzieci. Celem zajęć jest oswojenie dziecka ze środowiskiem 

wodnym oraz umiejętności związane z bezpiecznym zachowaniem się nad 

wodą. 

Zajęcia dla zaawansowanych obejmują doskonalenie nabytych umiejętności, 

zdobywanie wiedzy o środowisku wodnym oraz umiejętności gwarantujące 

bezpieczny wypoczynek nad wodą. 

Pływanie korekcyjne 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z wadami postawy. Podczas intensywnych 

zajęć na basenie pod okiem instruktorów uczestnicy mają możliwość 

skorygowania różnych zmian patologicznych budowy ciała. 

Zajęcia dla dzieci od 7 – 13 lat 

PRACOWNIA KARATE 

Poza elementami czysto technicznymi trening karate wpływa wszechstronnie 

na rozwój osobowości dziecka. Poprawia koordynację ruchową, wspomaga 

rozwój cech motorycznych, uczy dyscypliny, koncentracji. 

Dla gimnazjalistów (i starszych) prowadzone są (dodatkowo w poniedziałki) 

treningi K1 i kick-boxingu, samoobrony. 

Zajęcia odbywają się w kilku grupach podzielonych ze względu na wiek i stopień 

zaawansowania. W bieżącym roku szkolnym przyjmuje się również 4-latków. 

 



 PRACOWNIA TANECZNA 

Gimnastyka i taniec – to zajęcia łączące elementy gimnastyki sportowej, 

gimnastyki artystycznej oraz układów choreograficznych z muzyką 

PRACOWNIA TEATRU TAŃCA  

Na zajęcia do Pracowni Teatru Tańca zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą 

brać udział  w pracach nad małymi i większymi etiudami tanecznymi oraz mini 

spektaklami młodzieżowego teatru tańca. Na uczestników zajęć czeka przede 

wszystkim duża dawka tańca i pracy z muzyką, a poza tym wprowadzimy kilka 

elementów pracy aktorskiej i improwizacji. Zapraszamy!! 

Grupa I - Dziecięcy Teatr Tańca - 7- 10 lat 

Grupa dedykowana najmłodszym dzieciom. Zajęcia mają za zadanie łączyć 

naukę tańca z zabawą. Na zajęciach dzieci poznają podstawowe kroki i figury 

techniki tańca klasycznego, jazzowego i współczesnego. Każde zajęcia 

przewidują naukę prostych sekwencji ruchowych, ćwiczenia rozciągające i 

podstawowe ćwiczenia gimnastyczne przeplatane zabawami muzyczno - 

tanecznymi. Dzieci poznają proste układy chorograficzne oraz wystąpią w 

krótkiej etiudzie tanecznej.  

Grupa II - Młodzieżowy Teatr Tańca - 11- 14 lat 

Grupa dedykowana starszym dzieciom, mającym już doświadczenie z 

dowolnymi technikami tanecznymi. Na zajęciach dzieci poszerzą swój słownik 

kroków i figur tańca klasycznego, jazzowego i współczesnego. Będą 

wykonywały ćwiczenia w oparciu o improwizację taneczno - ruchową oraz 

trudniejsze ćwiczenia koordynacyjne. Poznają bardziej zaawansowane 

sekwencje ruchowe, która złożą się na dłuższą etiudę taneczną. 

 

 

 

 

 
 


