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Warsztat dla dzieci o historii Łodzi. 
Spotkania poprowadzi Kolorek z  Łodzi, 
kolorowy pluszak, który od wielu lat 
„oprowadza” dzieci po mieście wielu 
kultur. Nie robi tego sam – towarzyszy 
mu przewodniczka po Łodzi, autorka 
bloga, Justyna Tomaszewska lub edu-
kator z Centrum Dialogu, Michał Ada-
miak. 

Kolorkowa Łódz

Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana
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Warsztat dla dzieci o bohaterach łódz-
kich filmów animowanych. Na przykła-
dzie dwóch najsłynniejszych filmowych 
kotów: Filemona i Bonifacego dzieci 
poznają świat filmu animowanego 
i podstawowe techniki jego tworzenia. 
Ogladają autentyczne materiały z pla-
nów zdjęciowych.  

Dzieci lubia nie tylko
misie

Muzuem Kinematografii
w Łodzi

Warsztat dla dzieci, podczas którego 
o ludziach, zwyczajach i codziennym 
języku dawnej Łodzi opowiedzą najcie-
kawsze eksponaty z muzealnych wystaw.
Odkrywając tajemnice codzienności 
naszych prapradziadków będziemy 
rozmawiać również o czasie i sposobach 
jego odmierzania. 

Podróz wehikułem
czasu

Muzeum Miasta Łodzi

Warsztat bazujący na Balladzie o Julku 
autorstwa Małgorzaty Kaczmarek. 
Przeczytany i zinterpretowany przez 
aktorów Teatru Pinokio w Łodzi wiersz, 
stanie się punktem wyjścia do pracy 
indywidualnej i zespołowej. 

Miasto pełne hec
i dziwów. 
Łódz Julka Tuwima 

Teatr Pinokio w Łodzi

4 x 45-minutowe warsztaty
online, prowadzone przez 
edukatorów na wybranej
platformie.

Wiek uczestników:
7-9 lat

Cena karnetu:
200 zł

Termin realizacji:
do końca 2021

Rezerwacje:
karnet@teatrpinokio.pl
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Podczas warsztatów Kolorkowa Łódź 
dzieci poznają dzieje miasta w pigułce, 
dowiedzą się jakie kultury budowały 
Łódź, kto miał najwiekszą fabrykę
w mieście i czy to prawda, że w Łodzi 
było ponad 20 rzek. Warsztaty będą 
przeprowadzone w formie krótkiej 
prezentacji / wprowadzenia – rozmowy 
z dziećmi. 

Następnym etapem będzie wymyślenie 
bajki o Łodzi, która powstanie na 
podstawie prawdziwego wydarzenia, 
postaci lub miejsca w Łodzi. Prowadzą-
cy lub prowadząca warsztaty opracują 
historie na podstawie pomysłów dzieci, 
którą dzieci zilustrują, narysują, zagrają 
– wedle życzenia nauczycieli. 

Kolorkowa Łódz

Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana
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Podróz wehikułem
czasu

Muzeum Miasta Łodzi

Zapraszamy do wspólnej Podróży wehikułem 
czasu, którego napęd to wyobraźnia pozwalają-
ca w mgnieniu oka przenieść się do codzienności 
naszych prapradziadków. W trakcie wirtualnego 
spotkania dzieci będą mogły dowiedzieć się 
jak wyglądały domy i miejsca pracy dawnych 
łodzian oraz jak swój wolny czas mogli spędzać 
ich XIX-wieczni rówieśnicy. To wszystko dzięki 
prezentacji najciekawszych obiektów i ekspozy-
cji Muzeum Miasta Łodzi.  

Nie zabraknie również części warsztatowej, pod-
czas której uczestnicy będą mogli eksperymento-
wać z różnymi sposobami odmierzania czasu. 



Karnet Bardzo Kulturalny

Dzieci lubia nie tylko
misie

Dzieci lubią nie tylko misie to warsztat 
dla dzieci o bohaterach łódzkich filmów 
animowanych. 

Na przykładzie dwóch najsłynniejszych 
filmowych kotów: Filemona i Boniface-
go dzieci poznają świat filmu animowa-
nego i podstawowe techniki jego two-
rzenia, oglądając autentyczne materiały 
z planów zdjęciowych (zdjęcia czy 
fragmenty filmowe). Może także prze-
prowadzić plastyczny warsztat twórczy. 
Dobrą zabawę zapewniają bajkowe 
zagadki i quizy. Słowo wstępne należy 
jednak do Smoka Wawelskiego, który 
opowiada o rzeźbach prawdziwych 
gwiazd filmowych - Filemona i Boniface-
go – czekających na gości przy wejściu 
do Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Muzuem Kinematografii w Łodzi
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Miasto pełne hec
i dziwów. 
Łódz Julka Tuwima 
Teatr Pinokio w Łodzi

Miasto pełne hec i dziwów. Łódź Julka Tuwima 
to warsztat bazujący na Balladzie o Julku 
autorstwa Małgorzaty Kaczmarek. Przeczytany 
i zinterpretowany przez aktorów Teatru 
Pinokio w Łodzi wiersz stanie się punktem 
wyjścia do pracy indywidualnej i zespołowej. 
Podczas warsztatu uczestnicy poznają nie tylko 
twórczość Juliana Tuwima, ale także łódzkie 
regionalizmy oraz kulturalne anegdoty. Zdobytą 
wiedzę będą mogli wykorzystać podczas wypeł-
niania kart pracy pełnych łamigłówek, rebusów 
i wykreślanek, pod czujnym okiem teatralnej 
edukatorki.


