
LABORATORIUM PLASTYCZNE
wiek 7-11
Dzieci odkrywają świat sztuki, poznają różne techniki
plastyczne, uczą się komponowania na płaszczyźnie i
w przestrzeni.
czwartek godz. 17.30-19.00
Instruktor Piotr Sakowski
Opłata miesięczna 100 zł (1 x w tyg. 90 min.)

PLASTYKA DLA DZIECI
wiek 4,5-6
Odkrywamy tajniki plastyki- propozycja inspirujacych
zadań plastycznych dla dzieci młodszych. Oprócz
rysowania nauczymy się wydzierać, wydrapywać,
wycinać.
czwartek godz. 16.00-17.00
Instruktor Piotr Sakowski
Opłata miesięczna 80 zł (1 x w tyg. 60 min.)

ZAJĘCIA BALETOWE
wiek 3-8
Zajęcia rozpoczynają się od prostych zadań ruchowych
realizowanych przy muzyce w formie zabawy. Pozy,
kroki baletowe i ruchy rąk wykonywane zespołowo
przekształcają się z prostych układów tanecznych w
choreografie.
wtorek
wiek 3-5 lat godz. 16.00 - 16.30
wiek 6-8 lat godz. 16.45 - 17.30
Instruktor Agnieszka Grzesik
Opłatamiesięczna120zł - 1xwtyg.45min. i 30min.

DZIECIĘCY TEATR MUZYCZNY
wiek 5 - 11
Dziecięcy Teatr Muzyczny to zajęcia łączące taniec,
śpiew i elementy gry aktorskiej. Uczestnicy
przygotowują scenki musicalowe, wykorzystując muzykę
ze znanych filmów dla dzieci, piosenek oraz hitów
musicalowych.
wiek 5-7 wtorek godz. 18.00-18.30
wiek 8-11 wtorek godz. 18.45-19.30
Instruktor Agnieszka Grzesik
Opłata miesięczna 120 zł - 1 x w tyg. 45 min. i 30 min.

ZESPÓŁ KARMAN GRUPA MUSICALOWA
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
wiek 12 - 26
"Karman" to show i muzyka. Realizujemy widowiska
muzyczne na bazie tańca, wykorzystując najlepsze,
światowe przeboje z różnych gatunków muzyki.
Tworzymy choreografie w stylu musical dance, jazz,
broadway, modern jazz jak również hip-hop oraz
breakdance.
wtorek, g. 19.45
Instruktor Agnieszka Grzesik
Opłata miesięczna 120 zł - 1 x tyg. 90 min.

ZUMBA
wiek 18 +
Zumba zawiera elementy tańców pochodzących
z Ameryki Łacińskiej, jak również elementy treningu
siłowego i cardio. Relaks, praca nad sylwetką, poprawa
kondycji fizycznej i psychicznej, dobra zabawa.
czwartek, godz. 20.15
Instruktor Aneta Napałowska
Opłata miesięczna 120 zł/mc - 1 x tyg. 60 min.

FORMACJA TANECZNA
wiek 6-15
Ćwiczenia rytmiczne,naukapodstawowychkroków,
obrotów iprzejśćwtańcuzespołowymnapodstawie
choreografiiwielu tańców latynoamerykańskichpołączonych
w jednącałość.
poniedziałek i środa:
16.30 –17.00 grupapoczątkująca
17.30 –18.30 grupazaawansowana
Instruktor WaldemarWielgosz
Opłata miesięczna80 zł - 2x wtyg.

HIP HOP
wiek 6-16
Uczestnicy oprócz nauki choreografii poznają elementy
techniczne; na zajęciach korzystamy z zakresu wielu technik,
takich jak: break dance, locking, popping, new style, wacking,
house czy dancehall.
czwartek
wiek 6-8 lat godz. 16.00 - 16.45
wiek 9-12 lat godz. 17.00 - 18.00
wiek 13-16 lat 18.10 - 19.10
Instruktor Daria Dąbrowicz
Opłata miesięczna 140 zł 1 x w tyg. 60 min. i 45 min.

CHOREOTERAPIA Z ELEMENTAMI
TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
wiek 18+
Choreoterapia łączy w sobie techniki relaksacyjne, ze
swobodnym poruszaniem się w rytm muzyki.
czwartek godz. 19.15 - 20.00
Instruktor Daria Dąbrowicz
Opłatamiesięczna120zł - 1xwtyg.45min.

SPRAWNY KRĘGOSŁUP Z ELEMENTAMI CHOREOTERAPII
wiek 18+
Wzmocnimy ciało, rozluźnimy spięte mięśnie oraz zadbamy o
kręgosłup. Choreoterapia inaczej zwana tańcem
terapeutycznym, ma na celu wykorzystanie kreatywnego a
zarazem "zdrowego" dla nas ruchu, tak aby pozbyć się
wszelkiego rodzaju bólu, stanów zapalnych, dyskomfortu w
ciele.
poniedziałek godz. 11.00-11.45
czwartek godz. 15.00-15.45
Instruktor Daria Dąbrowicz
Opłata miesięczna 100 zł - 2 x w tyg. 45 min.
(Uczestnicy UTW 30zł )
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ZAJĘCIA GRY NA PIANINIE
wiek 7 +
Na zajęciach poznajemy muzykę od podszewki, nauczymy się
alfabetu muzycznego- nut, zaczynamy od prostych utworów,
poznajemy sekrety instrumentu, stopniowo zagłębiamy się w
twórczość kompozytorów.
poniedziałek, wtorek
rozpoczęcie zajęć od godz. 14.00
Zajęcia indywidualne - dzień i godzina do uzgodnienia
Instruktor Piotr Rola-Podczaski
Opłata miesięczna 1 x tyg. po 30 minut 140 zł
Opłata miesięczna 1 x w tyg. po 45 minut 180 zł
Opłata miesięczna 1 x w tyg. 60 minut 240 zł

ZAJĘCIA GRY NA GITARZE
wiek 10 +

ABC GITARY (zajęcia grupowe)
Zajęcia przeznaczone dla osób rozpoczynających naukę gry na
gitarze. Pierwsze proste ćwiczenia i utwory do podkładów
muzycznych według sprawdzonego autorskiegoprogramu.
środa godz.19.00
poniedziałek - godz.do ustalenia z instruktorem

ŚPIEWAJ I GRAJ NA GITARZE (zajęcia grupowe)
Zajęcia przeznaczone dla gitarzystów mającychpierwsze kroki
już za sobą. Wymagana jest umiejętność chwytania
podstawowych akordów oraz znajomość tabulatury.

środa godz.18.00
poniedziałek - godz.do ustalenia z instruktorem

GRA NA GITARZE ELEKTRYCZNEJ (zajęcia grupowe)
Zajęcia przeznaczone dla gitarzystów, którzy mają już
podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności techniczne
i chcą dowiedzieć się czegoś więcej o muzyce rockowej,
ale także o bluesie i muzyce pop.
środa godz.20.00 (wiek13 +)

KAPELA GITAR (zajęcia grupowe)
Jeśli grasz już jakiś czas na gitarze klasycznej lub akustycznej
i chcesz pograć w zespole muzycznym złożonym z samych
gitar, to są zajęcia właśnie dla Ciebie.Od uczestników
wymagane są przynajmniej podstawowe umiejętności
techniczne gry, poczucie rytmu, znajomość podstawowych
chwytów gitarowych oraz czytania tabulatury.
poniedziałek - godz. do ustalenia z instruktorem

GITARA DLA DZIECKA I RODZICA - od podstaw
wiek 5-10 wraz z rodzicami
Dzięki wspólnej nauce rodzice wiedzą, co i jak ma ćwiczyć
dziecko w domu. Jest to gwarancją prawidłowej i efektywnej
nauki. Na zajęcia wystarczy mieć tylko jedną gitarę klasyczną
o rozmiarze dostosowanym do możliwości dziecka.
środa godz. 17.00

zajęcia indywidualne do uzgodnienia z instruktorem

Instruktor Tomasz Szczepaniak
Opłata miesięczna:
170 zł (1 x w tyg. 60 min.) zajęcia grupowe
300 zł (1 x w tyg. 45 min.) zajęcia indywidualne

PLASTYKA



YOGA TWARZY
wiek 35+
Cykl treningów oparty jest na metodach wywodzących
się z jogi, ajurwedy, akupresury, shiatsu i fitness, aby
widocznie poprawić wygląd twarzy, a przede wszystkim
poświęcić więcej uwagi swojemu ciału.
piątek godz. 9.00
instruktor Jola Mortka
Opłata miesięczna 120 zł 1 x w tyg. 60 min.

KOMPOZYTOR MUZ WSZELAKICH zajęcia grupowe
wiek 10+
Jeśli czujesz potrzebę tworzenia własnej muzyki, to są to
zajęcia właśnie dla Ciebie. Na zajęciach będziemy szukać
nowych rozwiązań i pomysłów, które pozwolą twoim
utworom znaleźć nową jakość.
poniedziałek godz. do ustalenia z instruktorem
instruktor Tomasz Szczepaniak
Opłata miesięczna 170 zł 1 x w tyg. 60 min.

GORDONKI
wiek 2 miesiące - 2,5 roku
Podczas zabawy maluchy wciągane są do
cudownego świata muzyki poprzez proste melodie,
improwizacje i rytmiczanki śpiewane głosem.
Poznacie skale modalne i najróżniejsze rytmy, ale
przede wszystkim będziemy tworzyć
niezapomniane chwile.
poniedziałek godz. 11.00
Instruktor Ewa Wałecka
Opłata miesięczna 160 zł 1 x w tyg. 40 min.
URWISOWO
wiek 2 - 3,5
Zajęcia oparte są głównie na grupowych zabawach
ruchowych, tanecznych, plastycznych,
tematycznych stymulujących rozwój dzieci; mają
na celu przygotowanie dzieci do pójścia do
przedszkola.
czwartek godz. 9.00
Instruktorka Magdalena Taperek
Opłata miesięczna 240 zł (1 x w tyg. 180 min.)

ŚPIEW OPEROWY, MUSICALOWY, ROZRYWKOWY
wiek 17 +
Nauka techniki śpiewu operowego, musicalowego i
rozrywkowego obejmuje ćwiczenia oddechowe,
rozgrzewające aparat mowy, dykcję i indywidualnie
dobrane ćwiczenia wokalne, poszerzające skalę i siłę
głosu.
sobota od godz. 14.00
niedziela od godz. 14.00
godzina i dzień doustalenia z instruktorką
Instruktor Tamara Grykowska-Treszczotko
kontakt - tamaragry@wp.pl
Opłata miesięczna 400 zł (1 x w tyg. 60 min.)

Opłata miesięczna za zajęcia powinna być
wpłacona do 10 dnia każdego miesiąca
(z wyjątkiem września)
1. RACHUNEK BANKOWY:
nr 79 1240 6218 1111 0000 4620 4574

WPŁATA MUSI ZAWIERAĆ:
- imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach,
- nazwę zajęć,
- nazwisko instruktora,
- miejsce odbywania się zajęć
(OSW - dla Okęckiej Sali Widowiskowej),
- miesiąc i rok, za jaki dokonywana jest wpłata

2. SZYBKI PRZELEW
Szybkie przelewy dostępne są za pośrednictwem
strony strefazajec.pl po zarejestrowaniu się i zapisaniu
na poszukiwane zajęcia.

3. WPŁATA W KASIE DOMU KULTURY "WŁOCHY"
ul. Bolesława Chrobrego 27
Kasa czynna:
poniedziałki, wtorki , środy 10.00-14.00
czwartki 9.00-16.30

FORMY
PŁATNOŚCI
I ZAPISY

/okeckasalawidowiskowa

WWW

22 868 02 01

osw.dkwlochy.pl

/salawidowiskowa

salawidowiskowa@dkwlochy.pl

OKĘCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
WYKŁADY w każdą środę o godz. 12.00
Opłata: 100 zł / semestr
Szczegóły:
www.osw.dkwlochy.pl zakładka Okęcki OUTW

KLUB SENIORA
Tematyczne spotkania przy herbacie, mini recitale,

brydż dla zainteresowanych.
środa, g. 15.00-18.00
Opłata kwartalna 30 zł - 1 x w tyg. 3 godz.

GRUPA WOKALNA TEEN POWER'SI
wiek 13-18
Chcesz rozwijać słuch harmoniczny oraz
umiejętności wokalne? Nie zwlekaj,
przyjdź do nas! Podczas zajęć będziemy
pracować nad repertuarem z muzyki
rozrywkowej, ich interpretacją, pracą
w wielogłosie oraz ruchem scenicznym.
poniedziałek godz. 18.30
Potwierdzenie przyjęcia do zespołu po
wcześniejszym przesłuchaniu.
Instruktor Małgorzata Lipka
Opłata miesięczna 140 zł (1 x w tyg. 90 min.)
Można dołączyć do grupy w każdej chwili!

PROGRAMOWANIE PHOTON
Mali Odkrywcy zaczynają programować z robotem
PHOTON. Jest to najbardziej zaawansowany
technologicznie robot edukacyjny na rynku. Photon
rozwija się razem z dzieckiem. Dzieci pomagają mu
nauczyć się wszystkiego od podstaw: kierunków, kolorów,
reagowania na bodźce.

EKSPERYMENTY
Pokazy naukowe dzięki, którym dzieci poznają
sekrety otaczającego świata. Poznają zawód
detektywa, zetkną się z cieczą-195 °C, zobaczą
świat, którego nie widać gołym okiem, doświadczą
niewidzialnej siły fal elektromagnetycznych.
wtorek wiek 5-7 lat godz. 16.00 - 17.30
wtorek wiek 6-8 lat godz. 17.45 - 19.45
Instruktor Szymon Krupa
Opłata miesięczna 240 zł 1 x w tyg. 120 min.
Opłata miesięczna 220 zł 1 x w tyg. 90 min.

WARSZTATY TECHNIK PAMIĘCIOWYCH
wiek 13+
Poznasz 10 technik pamięciowych (Zakładki Liczbowe,
Zakładki Osobiste, Łańcuchową Metodę
Zapamiętywania, Piktogramy, Mapy Myśli, Pokój
Rzymski, Technikę Słów Zastępczych, akronimy,
akrostychy, rymowanki). Dowiesz się jak działa pamięć.
Nauczysz się co jest dobre dla Twojego mózgu. Zyskasz
umiejętność szybkiego zapamiętywania dowolnych
ciągów informacji i różnorodnych danych.
piątek godz. 14.00 grupa młodsza
piątek godz. 16.30 grupa starsza
Instruktorka Iwona Kacprzak
Opłata miesięczna 360 zł (1 x w tyg. 120 min.)

ZAJĘCIA WOKALNE INDYWIDUALNE
wiek 10+

Kształtowanie techniki wokalnej przez ćwiczenia
emisyjne, doskonalenie poczucia rytmu, praca nad
oddechem, dykcją.
czwartek odgodz. 14.00
piątek od godz.12:00
sobota od godz. 10:00
godz. i dzień do ustalenia z instruktorką
Instruktor Edyta Ciechomska
Opłata miesięczna 160 zł ( 1 x w tyg. 60 min.)

GRA NA UKULELE
wiek 10+
Nauczysz się, jak prawidłowo pod względem
technicznym grać melodie oraz chwyty akordowe,
a także jak tworzyć proste akompaniamenty do
piosenek.
środa godz. 15.00
Instruktor Tomasz Szczepaniak
Opłata miesięczna:
170 zł (1 x w tyg. 60 min.) zajęcia grupowe
300 zł (1 x w tyg. 45 min.) zajęcia indywidualne

ROBIĘ MUZĘ W KOMPIE
wiek 10+
Czyli jak tworzyć muzykę w domu; na zajęciach
dowiesz się, jak skonfigurować komputer (laptop),
jak nagrywać i miksować muzykę, jak samodzielnie
komponować i aranżować muzykę.
Przyjdź i stwórz swoje pierwsze demo muzyczne
pod okiem doświadczonego muzyka.
Środa godz. 16.00
Instruktor Tomasz Szczepaniak
Opłata miesięczna 170 zł - zajęcia grupowe

WARSZTATY
MALI ODKRYWCY - ROBOTYKA + EKSPERYMENTY
wiek 5-8

ROBOTYKA
Budujemy, konstruujemy, programujemy i
wprawiamy w ruch roboty z klocków lego. Używamy
klocków LEGO EducaĿon WEDO 2.0.


