
Centrum Kreatywności TALENT – pierwsza w Polsce placówka zajmująca się systemowym wsparciem
dziecka zdolnego. Profesjonaliści z pasją są gotowi spotkać się z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami i
nauczycielami. Bogata bezpłatna oferta zajęć pozalekcyjnych jest ukierunkowana na inspirowanie, a
także diagnozowanie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków do ich wszechstronnego
rozwoju. Sięgając po różnorodne metody i najnowsze technologie, specjaliści  z różnych dziedzin kultury i
wiedzy poprowadzą, a także poradzą, jak pracować, aby z sukcesem dbać o rozwój młodych ludzi.

 
WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!!!

 
W ramach działalności można wyróżnić następujące pracownie:
 
Pracownia psychologiczno – pedagogiczna odkrywania talentów oferuje szeroką pomoc w
rozpoznawaniu oraz diagnozowaniu uzdolnień dzieci i młodzieży, także specjalistyczne i wszechstronne
wsparcie dla rodziców i nauczycieli utalentowanych uczniów. 
Pedagog: Agnieszka Sudoł, psycholodzy: Joanna Cieślak, Jacek Schodowski.
Dyżury OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
 
Pracownia eksperymentu chemicznego - program zajęć skierowany jest do małych naukowców,
którzy samodzielnie chcą eksperymentować i rozwijać swoje zainteresowania w zakresie chemii.
Warsztaty w przystępny sposób uczą kreatywnego myślenia, samodzielnego planowania
 i przeprowadzania doświadczeń chemicznych, wdrażają do zachowania bezpieczeństwa i porządku.
Zajęcia prowadzi: Marta Suleja. Termin: CZWARTEK 12.15 – 13.15
 
Pracownia współczesnego malarstwa sztalugowego – będą poruszane problemy malarskie tj.
kompozycja, perspektywa, światło i cień, materia oraz kolor. Zrealizujemy zadania rozwijające
pomysłowość, estetykę, myślenie abstrakcyjne oraz budujące
wrażliwość i świadomość artystyczną. Spróbujemy sami poszerzyć klasycznie malowane obrazy łącząc je
z najnowszą technologią. 
Zajęcia prowadzi: Agata Lankamer. Termin: ŚRODA 10.00 – 12.00
 
Pracownia ceramiczna (Wypalarnia Talentów) - poznamy różne rodzaje glin oraz techniki lepienia,
jak również metody zdobienia i wypalania. Prześledzimy cały proces wytwarzania ceramiki od pozyskania
gliny po gotowy przedmiot. Zapoznamy się też z historią ceramiki, bogactwem jej form, przeznaczeniem
oraz wykorzystaniem w różnych kulturach na przestrzeni wieków. Za pomocą własnych rąk będziemy
tworzyć własne unikalne dzieła. 
Zajęcia prowadzi: Violetta Ciach – Melewska. Termin: CZWARTEK 9.30 – 11.30
 
Pracownia modelarska (Modelarnia) – to wycieczka do świata miniatur Budując modele kartonowe
dzieci zapoznają się z historią oryginałów oraz ich twórców. Młodzi modelarze będą ćwiczyć swoje
zdolności manualne i umiejętność posługiwania się prostymi narzędziami. To nieszablonowy sposób na
połączenie zabawy i nauki.
Zajęcia prowadzi:  Henryk Napora. Termin: WTOREK i CZWARTEK 10.00 – 11.30



Pracownia techniczna - SENSOPLASTYKA dla SMYKA to zabawy i działania wspierające ogólny
rozwój dziecka oraz małą i dużą motorykę. Na naszych zajęciach będziemy lepić, kleić, malować
gryzmolić...na pewno będziemy się brudzić:) w myśl starego powiedzenia, które głosi, że „brudne
dziecko, to szczęśliwe dziecko”. W trakcie warsztatów będziemy pracować malując palcami i różnymi
narzędziami z użyciem farb i mas plastycznych. Będziemy poznawać struktury, faktury, kolory, zapachy,
a czasem smaki.
Zajęcia prowadzi: Artur Szabatowski. Termin: WTOREK 9.30 – 11.30 
 
Pracownia wokalno - muzyczna - to miejsce, w którym uczestnicy zajęć mogą wyzwolić swój
potencjał twórczy i pozytywną energię. Oferujemy oryginalne i autorskie zajęcia „Akademii małego
melomana”. Zapoznamy dzieci z muzyką wielkich mistrzów i epokami w których żyli. Będziemy nucić
popularne i te mniej znane melodie, ponieważ muzyka i śpiew mają zdolność wzbudzania emocji,
zaspokajają potrzebę ekspresji, pobudzają wartości estetyczne i poznawcze.
Zajęcia prowadzi: Wanda Merwińska. Termin: PIĄTEK 11.30 – 13.00
 
Pracownia sportu i rekreacji – przeznaczona jest dla wszystkich amatorów ruchu. Udział  w zajęciach
pozwoli uczestnikom na harmonijne rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, poznanie reguł gier
zespołowych oraz zasad kulturalnego kibicowania. Połączenie zabawy i dyscyplin sportowych jest
ciekawą alternatywą dla dzieci na spędzanie wolnego czasu. Spotkania z wybitnymi sportowcami
rozbudzą sportowe pasje młodych amatorów wysiłku fizycznego.
Zajęcia prowadzi: Maciej Jarosz. Termin: WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK 10.00 – 12.00,
UWAGA! W sali gimnastycznej obowiązuje strój sportowy.
 
Pracownia praktycznej nauki języków obcych (j.angielski, j.niemiecki) - kieruje swoją ofertę do
dzieci, które chcą w sposób twórczy, aktywny i skuteczny opanować język angielski lub niemiecki.
Zapraszamy najmłodszych do udziału w zajęciach, które poprzez zabawę i niekonwencjonalne podejście
do nauki rozpoczną wspaniałą przygodę z językiem obcym.
Zajęcia prowadzi: Magdalena Baryluk. Termin: WTOREK 15.30 – 16.15 i PIĄTEK 13.30 – 14.15
 

 
UWAGA!

Grupy zorganizowane przychodzące na zajęcia w CKT prosimy o zabranie obuwia zmiennego.
 
 
 

 
Centrum Kreatywności TALENT

ul. Jedności Narodowej 117   50 - 301 Wrocław
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u osób prowadzących zajęcia,

w sekretariacie CKT w godzinach 8.30 – 14.30 tel. (71) 7986706
lub na stronie internetowej  www.talent.wroclaw.pl

 
  
   
 


