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6 tygodni  warsztatów
W  3 tygodnie lipca i 3 tygodnie sierpnia spotkamy się w radomskim Domu 

Kultury Borki, aby pobudzić swoją kreatywność, poczuć się artystą i w miłej 
atmosferze twórczo spędzić czas. 

Uczestnicy dowiedzą się między innymi co to jest projektor painting, grafika 
warsztatowa, fotografowanie przy użyciu długiego czasu naświetlania, spróbują 
swoich sił tworząc żywy las w słoiku czy kompozycje z suszonych kwiatów. Dzieci 
będą miały również okazję popracować farbami nad własnym podobraziem. 
Dodatkowo mali twórcy nauczą się jak zrobić odlew swojej dłoni, pracować z gliną 
czy stworzyć własne indywidualne mydełko. Takie atrakcje czekają na dzieci podczas 
tegorocznych letnich warsztatów artystycznych w Domu Kultury Borki.



Długi czas 
naświetlania
12 lipca i  2 sierpnia 2021r. g
godz. 10:00
60 minut •  dla 12–16 osób

Jak uzyskać efekt smugi świateł w ciemnym 

pomieszczeniu? Jak zrobić świetlistą postać? 

Tego wszystkiego dowiemy się  na warsztacie 
fotograficznym eksperymentując z długim czasem 
naświetlania. 



Odlew ręki
warsztat rzeźbiarski

12 lipca i 2 sierpnia
godz. 11:00
60 minut • dla 12–16 osób

Warsztat rzeźbiarski,  w trakcie którego 

dzieci wykonają odlewy swoich dłoni. 

Przedmioty te będą pamiątką na całe życie!

Jak wykonać prawidłowy odlew?  

Co będzie nam potrzebne do  utrwalenia 

kształtu ręki? Tego wszystkiego dowiemy 

się na warsztacie. Zapraszamy!



Warsztat 
mydlarski
13 lipca i  3 sierpnia 2021r. g
godz. 10:00
60 minut •  dla 12–16 osób

Jak uzyskać efekt smugi świateł w ciemnym 
pomieszczeniu? Jak zrobić świetlistą postać? 

Tego wszystkiego dowiemy się  na warsztacie 
fotograficznym eksperymentując z długim czasem 
naświetlania. 



Las w słoiku
13 lipca i 3 sierpnia
godz. 11:00
60 minut • dla 12–16 osób

Piękna ozdoba każdego domu! 

Idealny prezent dla najbliższych. 
Zapraszamy na warsztaty, na których każdy 
będzie się świetnie bawił tworząc 
niepowtarzalny, własny las w słoiku.

Te zajęcia to idealny sposób na połączenie 
dobrej zabawy z nauką o roślinach i biosferze 
oraz zasadach tworzenia kompozycji 
roślinnych, ale przede wszystkim to świetny 
pomysł na kreatywne spędzenie  czasu.



Piankoryt
21 lipca i 9 sierpnia
godz. 10:00
60 minut • dla 12–16 osób

Na tym warsztacie poznamy bardzo przyjemną 

technikę graficzną. 

Co to jest relief, matryca czy multiplikacja 

odbitek? Aby dowiedzieć się tych wszystkich 

niezwykłych rzeczy zapraszamy na warsztat . 



Abstrakcja 
geometryczna 
21 lipca i 9 sierpnia
godz. 11:00
60 minut • dla 12–16 osób

Warsztat malarski,  w trakcie którego dzieci 

stworzą swoje własne piękne obrazy. Za 
inspirację posłużą im geometryczne 
kształty i formy. 

Co łączy matematykę i sztukę?
Czy matematyka może być sztuką? 
Co to takiego fraktal? Dowiemy się tego 
wszystkiego na warsztacie. Zapraszamy.



Ulepimy dziś… 
w glinie!
22 lipca i 10 sierpnia
godz. 10:00
60 minut • dla 12–16 osób

Warsztat rzeźbiarski,  w trakcie którego 

dzieci stworzą swoje miseczki i doniczki 
z gliny samoutwardzalnej. Przedmioty 
te ozdobią każde wnętrze!

Jak pracować z gliną? Jak nadać glinie 
piękny kształt i fakturę? Aby uzyskać 
odpowiedzi na te pytanie zapraszamy
 na warsztat! 



Roślinny witraż 
22 lipca i 10 sierpnia
godz. 11:00
60 minut • dla 12–16 osób

Na tym warsztacie wykonany dekoracyjny 

witraż z kompozycją z suszonych roślin.

Kolorowe suszone kwiaty, zamknięte ramce 

pięknie prezentują się zarówno w oknie, jak i na 

ścianie.

Zapraszamy wszystkich chętnych.



Akcja 
animacja
26 lipca i 16 sierpnia
godz. 10:00
120 minut • dla 12–16 osób

Warsztat filmowy,  w trakcie którego 

dzieci stworzą swój własny film 
animowany  w technice poklatkowej.

Uczestnicy dowiedzą się jak w domowych 
warunkach stworzyć własne dzieło 
filmowe, poznają tajniki scenariusza 
filmowego oraz storybordu. 
Zapraszamy na warsztat! 



Sztuka ebru 
27 lipca i 17 sierpnia
godz. 10:00
60 minut • dla 12–16 osób

Na tym warsztacie poznamy tradycyjną turecką 

sztukę zdobienia papieru. 

Uczestnicy spróbują swoich sił w technice 

malarstwa na wodzie tworząc odpowiednie  

roślinne i ornamentalne wzory. Zapraszamy.



Projektor 
painting
27 lipca i 17 sierpnia
godz. 11:00
60 minut • dla 12–16 osób

Warsztat malarski, w trakcie którego uczestnicy 

spróbują swoich sił przy pracy nad wielkoformatowym 
obrazem. 

Zapraszamy na warsztat, aby lepiej poznać swój 
potencjał twórczy i odkryć jego nowe możliwości. 


