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Informacje o instruktorze

Plastyk, nauczyciel informatyki. 

Od ponad 25 lat z przyjemnością pracuje z dziećmi.

Informacje o zajęciach 

(z uwzględnieniem do jakiej grupy wiekowej są kierowane)

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 6 do 16 lat.

Łączymy dwie formy plastyczne, nowoczesną z tradycyjną,  grafikę 

komputerową czyli rysowanie i malowanie w komputerze z miniaturą 

plastyczną czyli rysowaniem i malowaniem na małych formatach papieru.

Będziemy przetwarzać i przedstawiać otaczającą nas rzeczywistość

 za pomocą środków plastycznych. 

Dzieci będą odkrywać radość z rysowania i malowania, rozwijać swoją 

wrażliwości plastyczną i doskonalić umiejętności warsztatowe. 

Grafika komputerowa prowadzona będzie w programie graficznym  

ArtRage, doskonale naśladującym  wiele techniki plastycznych.



W zależności od wieku uczestnicy  nauczą się podstawowych lub bardziej 

zaawansowanych funkcji programu.

Zajęcia mają na celu rozbudzenie i rozwój zainteresowań plastycznych 

oraz zdobycie praktycznych umiejętności pracy w wymienionym 

programie.

Atrakcją jest poznanie „abecadła” pracy z tabletem graficznym, dzięki 

któremu obsługujemy szybciej i wygodniej komputer.

W czasie przerw robimy ćwiczenia wspierające nasze twórcze działania.

Pracujemy w spokojnej i pełnej akceptacji atmosferze.

W pracowni mamy dużo wspaniałych narzędzi do rysowania

 i malowania.

ZAPRASZAM !

Najważniejsze osiągnięcia pracowni

Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych ogólnopolskich, 

wojewódzkich i lokalnych.

Najnowsze osiągnięcia: 

● wyróżnienie  w VIII  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

”BARWY LASU” 2014 Alicja Minkina l. 12

● nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „IKONY 

POPKULTURY” 2014 Jonatan Li l. 9

● wyróżnienie w Dolnośląskmi Konkursie Plastycznym „DETAL W 

ARCHITEKTURZE” 2014 Maja Staniewicz l. 7

● wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „SMOK OBIBOK I 

JEGO PRZYJACIELE” 2014 , Jonatan Li l. 9

● wyróżnienie w V Ogólnopolskim Biennale Plastycznym

„Świat Dinozaurów  2015 Samuel Li l. 15

● wyróżnienie w 13 Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej 

„Pisanka wielkanocna” 2015 Kasia Knapińska l. 9



 nagroda w Wojewódzkim Konkursie Grafiki Komputerowej i Miniatury

 Plastycznej „W odcieniach bieli” 2016  Julia Szymańska l. 15

 wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Grafiki Komputerowej

 i Miniatury Plastycznej „W odcieniach bieli” 2016  Róża Jabłońska l. 10 ,  

Krzysztof Grynkiewicz l. 15 

Zdjęcia z życia pracowni






