
 

 

 

Cykl zajęć dla klas I SP:  

„Edukacja regionalno-kulturowa – wprowadzenie” 

Cykl zajęć adresowany jest do uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i jest 

wprowadzeniem do pracy na zajęciach „Cudze chwalicie, swego nie znacie”  

oraz „Wielokulturowość Łodzi” (kolejne etapy nauczania). 

Cykl składa się z bloków tematycznych: 

1. „Dzieci świata”    

2. „Na góralską nutę”         

Opcjonalnie: „Łódź moją małą ojczyzną”  

 

Każdy blok tematyczny trwa ok. 4 / 5 godzin lekcyjnych.  

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy grupowo lub indywidualnie będą tworzyli prace 

manualne związane z tematem, wykorzystując różne materiały i techniki plastyczne. 

Bloki zajęciowe tworzą spójną całość, dlatego najlepiej, aby dzieci uczestniczyły we wszystkich, 

jednak uczestnictwo w jednym z nich jest również możliwe. Warsztaty będą prowadzone  

w ramach zajęć turystyczno-krajoznawczych i zajęć edukacji międzykulturowej, profilaktyki 

przez sztukę oraz edukacji dla kultury. 

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Materiały potrzebne do realizacji warsztatów należy 

zabezpieczyć we własnym zakresie (według listy dostępnej u prowadzących). Można również 

skorzystać z zasobów pracowni wpłacając dobrowolną składkę na Fundusz Rady Rodziców,  

z którego kupowany jest potrzebny sprzęt i materiały.  

Zajęcia odbywają się w Pałacu Młodzieży przy al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86 w Łodzi.  

W uzasadnionych przypadkach istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć w placówce 

macierzystej uczestników. 

Uczniowie muszą przynieść ze sobą obuwie na zmianę, drugie śniadanie i ewentualnie inne 

przedmioty niezbędne do wykonania prac plastycznych (informacja o potrzebnych pomocach 

podana będzie przed zajęciami). 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie:  

 Karty zamówienia zajęć dla grupy szkolnej  

 Listy obecności  



 

 

 

 

które należy przesłać na adres palacmlodziezy@toya.net.pl lub przynieść do Pałacu Młodzieży 

do 10.10.2016 r.   

Druki Kart zgłoszeń i List obecności oraz Regulamin zajęć dostępne są na stronie internetowej 

Pałacu Młodzieży www.palacmlodziezy.lodz.pl w zakładce „Zajęcia edukacyjne dla szkół”. 

Zajęcia odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i listy materiałów (potrzebnych  

na ich realizację) z prowadzącymi zajęcia.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (042) 686 34 45.  
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