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III Archipelag Zabawy - Najważniejsze informacje

 � 9 dni wydarzeń online
 � Aż 15 warsztatów tematycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
 � Konkurs na kulturalne działania online „Mikrowsparcie on-line”
 � Łącznie przeszło 6.800 wyświetleń filmów na YouTube
 � Ponad 16.300 odbiorców w mediach społecznościowych Toruńskiej Agendy Kulturalnej* 
 
 
 
 
  szacunkowe dane portalu Facebook



Wybrane screeny z YouTube



Wybrane screeny z YouTube



Stopka logotypowa wydarzenia

PARTNER KONKURSU 
MIKROWSPARCIE ONLINE

PREZYDENT MIASTA TORUNIA MICHAŁ ZALESKI ZAPRASZA:

1–9 grudnia 20201–9 grudnia 2020

• spektakle teatralne

• audycje muzyczne

• koncerty

• warsztaty plastyczne

• spotkanie z kaligrafią

• zajęcia muzyczne

• warsztaty z podstaw 

 żonglerki

Jedyny taki festiwal dla dzieci - tym razem w całości 

w formie online! Aż dziewięć dni zabawy dla najmłodszych!

Piętnaście różnych wydarzeń online m.in.:

WYDARZENIE ONLINE
WYDARZENIE ONLINE

www.tak.torun.pl/archipelagzabawy
www.tak.torun.pl/archipelagzabawy



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne



Strona internetowa wydarzenia



Grafika mikrowsparcia plus stopka z ZAIKS
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Strona internetowa Mikrowsparcia
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afrikaans Tłumacz Technologia 

albański 

III Archipelag Zabawy - niezwykły festiwal dla amharski 
Świąteczny okres w Toruniu! 

dzieci online! 
angielski 

Piątek, 18 grudnia 2020 r. 

arabski 

azerski Środa, 25 listopada 2020 r. 

baskijski 

bengalski 

białoruski 

birmański 

bośniacki 

bułgarski 

cebuański 

chiński (tradycyjny) 

chiński (uproszczony) „Daj Sztukę 2 - edycja świąteczna” 
rozstrzygnięcie konkursu chorwacki 

czeski Wtorek, 15 grudnia 2020 r. 

cziczewa 

duński 

esperanto 

estoński 

filipiński 

fiński 

francuski 

fryzyjski 

galicyjski 

grecki 

Weź udział w konkursie dla torunskich gruziński 

artystów i wygraj 1.500 zł gudżarati 
Środa, 9 grudnia 2020 r. 

III Archipelag Zabawy — niezwykły festiwal dla dzieci online! hausa 

Warsztaty z kaligrafii i wykonywania bombek, zajęcia muzyczne, hawajski 

hebrajski cyrkowe i teatralne, a także wiele innych kreatywnych zajęć dla 
hindi 

dzieci. Te i wiele innych atrakcji czeka na najmłodszych podczas 
hiszpański 

III Archipelagu Zabawy — Toruńskiego Festiwalu dla Dzieci, który 
hmong 

odbędzie się w dniach 1-9 grudnia w formie online. Na małych 
igbo 

odkrywców czeka więc aż dziewięć dni atrakcji! indonezyjski 

irlandzki 
Archipelag Zabawy — Toruński Festiwalu dla Dzieci, to jedyny taki festiwal w województwie kujawsko- 

islandzki 

pomorskim, stworzony specjalnie dla najmłodszych. W tym roku w grudniu odbywa się jego trzecia edycja. japoński 

Jednak ze względu na panującą epidemię COVID-19 i wprowadzone w związku z nią obostrzenia, jawajski 

wydarzenie w całości odbędzie się w formie online. Dla najmłodszych przygotowano różnorodne atrakcje: jidysz 

joruba kreatywne i rozwijające warsztaty, przedstawienie teatralne, audycje muzyczną, a nawet bajkowy koncert na 

kannada żywo! Nie ma zatem mowy o nudzie podczas pierwszych dni grudnia! Każdy rodzic z pewnością znajdzie 

kataloński 
coś, co zainteresuje jego małego odkrywcę. 

kazachski 

khmerski W pierwszych dniach grudnia dzieci wraz z opiekunami codziennie będą mogły wyruszać w ekscytujące 

kirgiski podróże po dziewięciu Wyspach Archipelagu. Każda z nich będzie miała inny motyw tematyczny atrakcji. 

koreański 
Mamy więc: Wyspę Rytmu, Wyspę Teatru, Wyspę Lalek, Wyspę Muzyki, Wyspę Cyrku, Wyspę Świętego 

korsykański 
Mikołaja, Wyspę Sportu, Wyspę Hobby i Wyspę Kreatywności. Materiały wideo z warsztatami będą 

kreolski (Haiti) 
pojawiać się sukcesywnie w kolejnych dniach na stronie III Archipelagu Zabawy . 

kurdyjski 

laotański 

litewski 

luksemburski 

łaciński 

łotewski 

macedoński 

malajalam 

malajski 

malgaski 

maltański 

maori 

marathi 

mongolski 

nepalski 

niderlandzki 

niemiecki 

norweski 

orija 

ormiański 

paszto 

pendżabski 

perski 

portugalski 

rosyjski 

ruanda-rundi 

rumuński 

samoański 

serbski 

shona 

sindhi 

słowacki 

słoweński 

somalijski 

sotho 

suahili 

sundajski 

syngaleski 

szkocki gaelicki 

szwedzki 

tadżycki 

tajski 

tamilski 

tatarski 

telugu 

turecki 

turkmeński 

Wyspa Rytmu — data emisji: 1 grudnia ujgurski 

ukraiński 

Podczas gdy wszyscy siedzimy w domu, podróże pozostają dla Nas na razie niedostępne. Nie znaczy to urdu 

jednak, że nie można ich odbywać wirtualnie — szczególnie jeśli jest to fascynująca, muzyczna podróż do uzbecki 

walijski najdalszych, egzotycznych zakątkach świata. W ramach warsztatów Dookoła świata z muzyką etniczną, 

węgierski dzieci będą mogły poznać instrumenty muzyczne i stroje z takich krajów jak Gruzja, Sri Lanka, Wietnam 

wietnamski 
czy Maroko. Dzięki tej muzycznej podróży dzieci podniosą swoje kompetencje muzyczne oraz rozwiną 

włoski 
swoją wrażliwość na świat i inne kultury. Wiedzę na temat różnych typów instrumentów perkusyjnych 

xhosa 
zapewnią natomiast zajęcia Body Percussion . Najmłodsi nauczą się podczas nich również wykorzystywać 

zulu 
własne ciało jako instrument perkusyjny, rozwijając samoekspresję i inwencję twórczą. Uczestnicy poznają 

także różnorodne gatunki muzyczne i charakterystyczne dla nich rytmiki. 

Wyspa Teatru — data emisji: 2 grudnia 

Najmłodszych w świat teatru zabierze przygotowana specjalnie dla nich Scenka teatralno-muzyczna: 

stowarzyszenie obrońców marzeń , opowiadająca o potrzebie realizacji marzeń i wyjścia z siatki 

oczekiwań innych. O tych jakże ważnych wartościach, w humorystyczny sposób opowie czwórka 

nietypowych bohaterów: nutka, nitka, but i dziewczynka-klaun. Scenka zostanie odegrana za pomocą 

żywego planu i lalek teatralnych. Natomiast starszych widzów w wieku 10-12 lat, aktor i animator kultury — 

Damian Droszcz — zaprasza na warsztaty Odkryć baśni świat . Pozwolą one młodzieży poznać siebie i 

otworzyć się na innych, poprzez szacunek do odmienności. Po wysłuchaniu baśni, uczestnicy wykonają 

ćwiczenia, które będą opierały się na różnych ciekawych metodach: drama, wchodzenie w role, scenki 

improwizowane, karta pracy, improwizacje ruchowe, aktywne słuchanie, wywiad, żywe pomniki, czy metoda 

kubka z emocjami. 

Wyspa Lalek — data emisji: 3 grudnia 

A gdyby tak ożywić przedmioty codziennego użytku i nadać im indywidualne cechy charakteru oraz barwę 

głosu? „WYMYŚL MNIE!” czyli prze-twórcze warsztaty plastyczno-dubbingowe mają na celu w 

kreatywny sposób pobudzić drzemiący w dzieciach potencjał. Mali widzowie będą mogli przekonać się, że 

wokół nich znajduje się mnóstwo światów i ich mieszkańców – należy tylko uruchomić wyobraźnię. 

Powstałych bohaterów, dzieci wykorzystają do odtworzenia krótkich i wesołych scenek teatralnych. Lalka to 

nieodłączony towarzysz aktora lalkowego, która jest dla niego niemal jak przyjaciel. Podczas warsztatów 

„Lalka mój przyjaciel” , widzowie będą mogli zapoznać się bliżej z pracą z nią, poznać różne typu lalek 

teatralnych oraz tajniki ich animacji. 

Wyspa Muzyki — data emisji: 4 grudnia 

Audycja dla dzieci „Muzyczna podróż św. Mikołaja” prowadzona przez samego św. Mikołaja i Panią 

Mikołajową, odkryje przed dziećmi świat muzyki od rocka po reggae. Najmłodsi będą mogli się aktywnie 

włączyć do akompaniowania używając przedmiotów codziennego użytku. W tą nietypową lekcję muzyki 

wpleciona zostanie ponadto historia św. Mikołaja, co jeszcze bardziej pozwoli wprowadzić dzieci w 

świąteczny klimat. Kilka dni później Igor Nowicki zaprosi nieco starsze dzieci na warsztaty muzyczne z 

wykorzystaniem klasycznych instrumentów klawiszowych. 

Wyspa Cyrku — data emisji: 5 grudnia 

Żonglerskich popisów mali widzowie będą mogli się nauczyć podczas Warsztatów Stwórz i działaj. Dzieci 

spędzą wolny czas w sposób kreatywny, tworząc własne piłki żonglerskie, które później wykorzystają do 

nauki podstawowych sekwencji. Tradycyjne piłeczki żonglerskie każdy jest w stanie sobie wyobrazić. Ale 

czy ktoś słyszał o piłeczkach poi? Jeśli ciekawi Was jak one wyglądają zapraszamy na Warsztaty z Poi , 

podczas których dowiecie się jak wykonać je samodzielnie oraz jak się nimi posługiwać. Sztuczki cyrkowe 

mogą być dla dzieci nie tylko świetną zabawą, ale również formą rozwoju przez pokonywanie własnych 

słabości. 

Wyspa Świętego Mikołaja — data emisji: 6 

grudnia 

6 grudnia obchodzimy Mikołajki, dlatego też na ten dzień specjalnie przygotowano atrakcje, które wprowadzą 

dzieci i ich opiekunów w świąteczny klimat. Pierwsza z nich to Święto Bombek , czyli warsztaty z ręcznego 

robienia tych nieodzownych na choince ozdób. Warsztaty pozwolą pobudzić dziecięcą wyobraźnię i 

kreatywne myślenie, a także poczuć satysfakcję z własnoręcznie wykonanych bombek. Kolejną 

niespodzianką będzie Mikołajkowy koncert dla dzieci — prowadzony na żywo przez utalentowaną, 

toruńską artystkę Joannę Czajkowską. Artystka zaśpiewa dla najmłodszych popularne piosenki z ich 

ulubionych bajek min.in. z „Krainy lodu”, „Zaplątanych”, „Pocahontas”, „Vaiany” czy „Księżniczki i 

żaby”. Transmisję na żywo, będzie można obejrzeć na fanpage Joannny Czajkowskiej na Facebooku. 

Wcześniej na swoim fanpage piosenkarka udostępni ankietę, w której dzieci wraz z opiekunami będą mogły 

zaproponować swoją ulubioną piosenkę lub zagłosować na inne propozycje. Wybrane utwory zostaną 

włączone do repertuaru koncertu. 

Wyspa Sportu — data emisji: 7 grudnia 

Nowy tydzień dobrze jest rozpocząć aktywnie i z energią. Dlatego też na wyspie sportu zagoszczą 

warsztaty z elemementami technik bokserskich . Dzieci będą mogły zapoznać się z podstawami tego 

sportu, a rodzicie dowiedzieć się o zaletach i rozwoju, który wiąże się z dyscypliną. Podczas warsztatów 

przedstawiane będą zarówno ćwiczenia ogólne jak i podstawowe ćwiczenia z workiem treningowym. 

Wyspa Hobby - data emisji: 8 grudnia 

Dla dzieci chcących się nauczyć malować nitką i igłą na tkaninie, przygotowano warsztaty Haft płaski na 

tamborku . Do czynnego udziału w warsztatach będzie potrzebny mały tamborek, kawałek materiału, nici 

oraz igła. Mali widzowie nie tylko odkryją nowe techniki ozdabiania swoich rzeczy jak plecaki, torby czy 

ubrania, ale być może odkryją nowe hobby, które uczy cierpliwości, skupienia i dokładności. 

Wyspa Kreatywności — d ata emisji: 9 grudnia 

Pomocne w planowaniu nauki i czasu wolnego może okazać się metoda Bullet Journal, która zostanie 

zaprezentowana na warsztatch Spotkanie z kreatywnym planowaniem i kaligrafią dla dzieci . Podczas 

zajęć uczestnicy poznają również podstawy kaligrafii, które pozwolą im ozdobić, pismem ich notesy do 

bullet journal jak i szkolne zeszyty. Kaligrafia wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, uczy również 

cierpliwości, koncentracji i pokory. 

*** 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach zarówno dzieci, jak i ich opiekunów! 

Pełny program wydarzeń dostępny już niedługo na stronie: https://www.tak.torun.pl 

/archipelagzabawy/ . Zachęcamy również do śledzenia mediów społecznościowych Toruńskiej 

Agendy Kulturalnej . 

* * * 

Organizatorem III Archipelagu Zabawy są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Partnerem 

konkursu Mikrowsparcie online, w ramach którego organizowanych jest część festiwalowych 

warsztatów jest ZAiKS. 

« Wstecz 

Partnerzy Toruńskiej Agendy Kulturalnej 

Strona główna · Aktualności · O nas · Galerie zdjęć · Wydarzenia kulturalne · Projekty · Wynajem · Biuro prasowe · © Urząd Miasta Torunia 2007-2020 

Polityka prywatności · Kontakt © Toruńska Agenda Kulturalna 2011-2020 

Serwis internetowy TAK, informacje prasowe i masowy mailing



Serwis internetowy TAK, informacje prasowe i masowy mailing

Strona główna Aktualności O nas Galerie zdjęć Wydarzenia kulturalne Projekty Wynajem Biuro prasowe Polityka prywatności Kontakt 
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albański 

„Kreatywny pierniczek” – rozstrzygnięcie amharski 
Świąteczny okres w Toruniu! 

konkursu 
angielski 

Piątek, 18 grudnia 2020 r. 

arabski 

azerski Piątek, 11 grudnia 2020 r. 

baskijski 

bengalski 

białoruski 

birmański 

bośniacki 

bułgarski 

cebuański 

chiński (tradycyjny) 

chiński (uproszczony) „Daj Sztukę 2 - edycja świąteczna” 
rozstrzygnięcie konkursu chorwacki 

czeski Wtorek, 15 grudnia 2020 r. 

cziczewa 

duński 

esperanto 

estoński 

filipiński 

fiński 

francuski 

fryzyjski 

galicyjski 

grecki 

Weź udział w konkursie dla torunskich gruziński 

artystów i wygraj 1.500 zł gudżarati 
Środa, 9 grudnia 2020 r. 

Pierwsze dziewięć dni grudnia upłynęło młodym odkrywcom na hausa 

ciekawych i nietuzinkowych warsztatach III Archipelagu Zabawy hawajski 

hebrajski — Toruńskiego Festiwalu dla Dzieci. W trakcie trwania wydarzenia 
hindi 

młodzi torunianie mogli nie tylko odkryć nowe pasje, ale również 
hiszpański 

wziąć udział w kulinarno-plastycznym konkursie „Kreatywny 
hmong 

pierniczek”. Nadesłanych zostało wiele ciekawych prac, ale znamy 
igbo 

już zwycięzców konkursu! indonezyjski 

irlandzki 
Zadanie postawione przed młodymi artystami polegało na samodzielnym ozdobieniu piernika. Dekoracje nie 

islandzki 

musiały być jadalne, obowiązywała pełna inwencja twórcza! Wszystkie przesłane pierniczki uwiecznione na japoński 

zdjęciach były na bardzo wysokim poziomie i prezentowały się smakowicie! Jeśli na zdjęciu było kilka jawajski 

pierników, pod uwagę był brany jeden wytypowany. Po długich obradach jury konkursu zdecydowało o jidysz 

joruba przyznaniu trzech nagród głównych oraz pięciu wyróżnień. 

kannada 

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami min.: grami, słodkościami, książkami a kataloński 

wśród nich piernikowe przepisy oraz kulinarne tytuły z autografem restauratorki i gwiazdy polskiej telewizji kazachski 

khmerski Magdy Gessler . Partnerem konkursu i sponsorem słodkich pierników jest Fabryka Cukiernicza Kopernik 

kirgiski S.A. 

koreański 

korsykański Odbiór nagród możliwy jest w biurze Toruńskiej Agendy Kulturalnej przy ul. Konopnickiej 13 (III piętro) w 

kreolski (Haiti) Toruniu od 14 grudnia 2021 do 22 grudnia 2020 roku w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do 

kurdyjski 
piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyłączeniem godz. 11:45–12:15, po wcześniejszym 

laotański 
umówieniu telefonicznym pod numerem +48 662 072 661, bądź e-mailowym info@tak.torun.pl . 

litewski 

luksemburski Gratulujemy wszystkim laureatom! Poniżej prezentujemy zdjęcia zwycięskich pierniczków: 

łaciński 

I miejsce — Szymon Hoppe-Gołębiewski łotewski 

macedoński 

malajalam 

malajski 

malgaski 

maltański 

maori 

marathi 

mongolski 

nepalski 

niderlandzki 

niemiecki 

norweski 

orija 

ormiański 

paszto 

pendżabski 

perski 

portugalski 

rosyjski 

ruanda-rundi 

rumuński 

samoański 

serbski 

shona 

sindhi 

słowacki 

słoweński 

somalijski 

sotho 

suahili 

sundajski 

syngaleski 

szkocki gaelicki 

szwedzki 

tadżycki 

tajski 

tamilski 

tatarski 

telugu 

turecki 

turkmeński 

ujgurski 

ukraiński 

urdu 

II miejsce — Michalina Jaworska uzbecki 

walijski 

węgierski 

wietnamski 

włoski 

xhosa 

zulu 

III miejsce — Jakub Redmerski 

Wyróżnienie - Julia Leśniewska-Rogalska 

Wyróżnienie - Liliana Markowska 

Wyróżnienie - Jonasz Mucha 

Wyróżnienie - Emilia Fryza 

Wyróżnienie - Agata Wojczuk 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i wspólnej zabawie! Gorąco zachęcamy do korzystania z 

warsztatów zorganizowanych w ramach III Archipelagu Zabawy zarówno dzieci, jak i ich opiekunów! 

Wszystkie materiały dostępne sa na stronie wydarzenia oraz na kanele YouTube Toruńskiej Agendy 

Kulturalnej. 

*** 

Pełny program wydarzeń dostępny na stronie: https://www.tak.torun.pl/archipelagzabawy/ . 

Zachęcamy również do śledzenia mediów społecznościowych Toruńskiej Agendy Kulturalnej . 

* * * 

Organizatorem III Archipelagu Zabawy są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Partnerem 

konkursu Mikrowsparcie online, w ramach którego organizowanych jest część festiwalowych 

warsztatów jest ZAiKS. Partnerem konkursu „Kreatywny pierniczek” jest Fabryka Cukiernicza 

Kopernik S.A. 

« Wstecz 

Partnerzy Toruńskiej Agendy Kulturalnej 

Strona główna · Aktualności · O nas · Galerie zdjęć · Wydarzenia kulturalne · Projekty · Wynajem · Biuro prasowe · © Urząd Miasta Torunia 2007-2020 

Polityka prywatności · Kontakt © Toruńska Agenda Kulturalna 2011-2020 

Strona główna Aktualności O nas Galerie zdjęć Wydarzenia kulturalne Projekty Wynajem Biuro prasowe Polityka prywatności Kontakt 

Wybierz język Jesteś tutaj: Wydarzenia kulturalne » Archipelag Zabawy 2020 

afrikaans Tłumacz Technologia 

albański 

III Archipelag Zabawy trwa! amharski 
Świąteczny okres w Toruniu! 
angielski Czwartek, 3 grudnia 2020 r. 

Piątek, 18 grudnia 2020 r. 

arabski 

azerski 

baskijski 

bengalski 

białoruski 

birmański 

bośniacki 

bułgarski 

cebuański 

chiński (tradycyjny) 

chiński (uproszczony) „Daj Sztukę 2 - edycja świąteczna” 
rozstrzygnięcie konkursu chorwacki 

czeski Wtorek, 15 grudnia 2020 r. 

cziczewa 

duński 

esperanto 

estoński 

filipiński 

fiński 

francuski 

fryzyjski 

galicyjski 

grecki 

Weź udział w konkursie dla torunskich III Archipelag Zabawy to aż 9 dni festiwalu i 15 różnych, pełnych gruziński 

artystów i wygraj 1.500 zł gudżarati warsztatowych atrakcji filmów ! Kolejne dni pełne będą Środa, 9 grudnia 2020 r. 

hausa 
wyjątkowych atrakcji skierowanych do najmłodszych torunian. Na 

hawajski 
horyzoncie jeszcze kilka wysp tematycznych, a na nich m.in. 

hebrajski 
bajkowy koncert dla dzieci, lekcje z żonglerki czy haftowanie na 

hindi 

tamborku. Do 9 grudnia można również wziąć udział w konkursie hiszpański 

„Kreatywny pierniczek”. A więc zapraszamy na pokład i cała hmong 

naprzód ku nowej przygodzie! igbo 

indonezyjski 

Od 1 do 9 grudnia trwa III Archipelag Zabawy — Toruński Festiwal dla Dzieci, stworzony specjalnie dla irlandzki 

islandzki najmłodszych torunian. W tym roku ze względu na panującą epidemię COVID-19 i wprowadzone w związku 

japoński z nią obostrzenia, wydarzenie w całości odbywa się w formie online. Dla dzieci przygotowano różnorodne 

jawajski 
atrakcje: kreatywne i rozwijające warsztaty, przedstawienie teatralne, audycje muzyczną, a nawet bajkowy 

jidysz 
koncert na żywo! Jest więc w czym wybierać. Za nami już część warsztatów, ale to jeszcze nie koniec 

joruba 
podróży po Archipelagu Zabawy. Na najmłodszych poszukiwaczy przygód czeka jeszcze kilka nowych wysp 

kannada 
do odkrycia! Wszystkie materiały wideo z warsztatami dostępne są na stronie III Archipelagu Zabawy. 

kataloński 

kazachski 

Kreatywny pierniczek – zgłoszenia do 9 grudnia khmerski 

kirgiski 
Z okazji trzeciej edycji festiwalu, dla najmłodszych przygotowany został konkurs cukierniczo- 

koreański 
plastyczny „Kreatywny pierniczek”. Aby wziąć udział w konkursie, każdy z uczestników musi samodzielnie 

korsykański 

ozdobić świąteczny piernik. Dekoracje nie muszą być jadalne, więc zachęcamy dzieci do popuszczenia kreolski (Haiti) 

wodzy fantazji! Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie zdjęcia 3 różnych pierników. Zgłoszenia w kurdyjski 

laotański imieniu osoby niepełnoletniej powinien dokonać rodzic lub opiekun prawny. Zdjęcia swoich 

litewski udekorowanych wypieków wysyłać można do 9 grudnia do godz. 10.00 na adres: konkurs@tak.torun.pl . 

luksemburski 
Ogłoszenie wyników nastąpi w piątek 11 grudnia . Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci 

łaciński 
gier, słodkości oraz książek kulinarnych z autografem samej Magdy Gessler. Partnerem konkursu i 

łotewski 
fundatorem słodkich smakołyków jest Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A. Gorąco zachęcamy do wzięcia 

macedoński 
udziału w konkursie, macie jeszcze czas do środy! 

malajalam 

malajski 
Konkurs "Kreatywny Pierniczek" — 3. Archipelag Zabawy 

malgaski 
Pobierz regulamin konkursu 

maltański 

maori 

marathi 

mongolski 

nepalski 

niderlandzki 

niemiecki 

norweski 

orija 

ormiański 

paszto 

pendżabski 

perski 

portugalski 

rosyjski 

ruanda-rundi 

rumuński 

samoański 

serbski 

shona 

sindhi 

słowacki 

słoweński 

somalijski 

sotho 

suahili 

sundajski 

syngaleski 

szkocki gaelicki 

szwedzki 

Poczuj magię świąt i naucz się żonglować 
tadżycki 

tajski 

tamilski Nadchodzący weekend warto zacząć od małej gimnastyki i nauki żonglerki podczas Warsztatów Stwórz i 

tatarski 
działaj . Dzieci nauczą się nie tylko tworzyć własne piłki żonglerskie, ale również poznają podstawowe 

telugu 
sekwencje, które będzie można z nimi wypróbować. Aby wykonać takie piłeczki potrzebną będą: 

turecki 

turkmeński 
trzy piłki plastikowe (takie jak do suchego basenu), 

ujgurski 
świeczka, 

ukraiński 
mały śrubokręt/gwóźdź, 

urdu 
sztywna kartka (do zrobienia lejka), 

uzbecki 

taśma, walijski 

sól drobnoziarnista, węgierski 

klej na gorąco lub sylikon w tubce 100%. wietnamski 

włoski 

Podczas Warsztatów z Poi uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak wykonać domowe piłeczki poi oraz xhosa 

nauczyć się z ich wykorzystaniem podstawowych trików. Do aktywnego uczestnictwa zajęciach potrzebne zulu 

będą: 

dwie długie skarpety, 

dwa woreczki ryżu lub kaszy. 

6 grudnia to długo wyczekiwane Mikołajki. W tym dniu na dzieci czekają warsztaty Święto Bombek , na 

których będą samodzielnie wykonywać te nieodzowne na choince ozdoby. W programie przewidziano aż 4 

rodzaje bombek: bałwanka, renifera, bombki recyklingowej oraz wypełnionej naturą. Udział w tych 

warsztatach wymagać będzie nieco więcej przygotowań, dlatego, aby móc własnoręcznie wykonać te 

niecodzienne ozdoby choinkowe, małym artystą potrzebne będą: 

1. bombka bałwanek: 

bombka otwierana przeźroczysta, 

biała krepa, czarny marker, pomarańczowa, 

czarna i biała kartka papieru, 

klej „Magic”, 

nożyczki. 

2. bombka renifer: 

bombka otwierana przeźroczysta, 

brązowa lub czarna krepa, 

drucik kinetyczny brązowy, 

czerwony pompon, 

ruchome oczka lub biała i czarna kartka, 

klej polimerowy na zimno lub na ciepło, 

nożyczki. 

3. natura zamknięta w bombce: 

gałązki, szyszki, płatki, piórka itd., 

bombka plastikowa imitująca szklaną, 

sznurek jutowy, 

sztuczny śnieg, 

brokat, 

klej polimerowy. 

4. bombka recyklingowa: 

mała buteleczka, 

samoprzylepne naklejki, 

klej na gorąco lub polimerowy, 

folia aluminiowa, 

pomponiki, 

koraliki, 

nożyczki. 

Kolejną atrakcją w tym dniu będzie Mikołajkowy koncert dla dzieci , na którym na żywo zaśpiewa Joanna 

Czajkowska. Artystka wykona popularne piosenki z bajek i filmów dla dzieci takich jak: „Kraina lodu”, 

„Zaplątani”, „Pocahontas”, „Vaiana„, ”Księżniczka i żaba„ czy „Król Lew”. Na stronie wydarzenia możecie 

znaleźć ankietę i zagłosować na swój ulubiony utwór. Trzy najwyżej punktowane wejdą do repertuaru! Emisja 

koncertu odbęcie się na żywo o godzinie 12:00 na facebooku artystki oraz na fanpage`u Toruńskiej Agendy 

Kulturalnej. 

Odkryj nowe pasje 

Nowy tydzień rozpocznie się od warsztatów, które być może pozwolą małym widzom odkryć nowe hobby. 

Podstaw technik bokserskich uczestnicy Archipelagu będą mogli nauczyć się podczas poniedziałkowych 

warsztatów 7 grudnia. Aby trochę poćwiczyć z profesjonalistą potrzebne będą wyłacznie strój sportowy i 

dużo energii. 

Następnego dnia dla dzieci chcących nauczyć się malować nitką i igłą na tkaninie, przygotowano warsztaty 

Haft płaski na tamborku . Do czynnego udziału w warsztatach dzieci będą potrzebować: 

mały tamborek (o średnicy 12 cm), 

kawałek materiału (wystarczy 0,5 m), 

3-5 kolorów włóczki do haftów, 

igła do haftu. 

Festiwal 9 grudnia zakończy Spotkanie z kreatywnym planowaniem i kaligrafią dla dzieci . Podczas 

zajęć uczestnicy poznają nowatorską metodę Bullet Journal, pomocną w planowaniu nauki i czasu wolnego 

oraz podstawy pięknego pisania czyli kaligrafii. Każdy z uczestników będzie miał możliwość stworzyć swój 

własny kreatywny kalendarz oraz nauczyć się jak tworzyć listy zadań i proste „memo listy”. Aby aktywnie 

uczestniczyć w warsztatach potrzebne będą następujące materiały: 

wydrukowany kreatywny kalendarz od „Dylwia ma plan” (kliknij tutaj aby go pobrać), 

kolorowe pisaki, 

4 puste kartki A4, 

nożyczki, 

taśmę klejącą/papierową. 

*** 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach zarówno dzieci, jak i ich opiekunów! 

Pełny program wydarzeń dostępny na stronie: https://www.tak.torun.pl/archipelagzabawy/ . 

Zachęcamy również do śledzenia mediów społecznościowych Toruńskiej Agendy Kulturalnej . 

* * * 

Organizatorem III Archipelagu Zabawy są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Partnerem 

konkursu Mikrowsparcie online, w ramach którego organizowanych jest część festiwalowych 

warsztatów jest ZAiKS. Partnerem konkursu „Kreatywny pierniczek” jest Fabryka Cukiernicza 

Kopernik S.A. 

« Wstecz 
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świąteczna” Weź udział w konkursie Konkurs „Daj Sztukę 2 - 

Świąteczny okres w rozstrzygnięcie dla torunskich artystów edycja świąteczna” 
Toruniu konkursu i wygraj 1.500 zł właśnie ruszył 

19.12.2020 16:49 16.12.2020 08:26 10.12.2020 13:07 07.12.2020 14:31 

Piernikowy konkurs III Archipelag Zabawy - 

III Archipelag Zabawy podczas III Archipelagu niezwykły festiwal dla Mikrowsparcie on-line - 

trwa Zabawy! dzieci online rozwiązanie konkursu 

04.12.2020 12:53 30.11.2020 12:00 26.11.2020 13:52 13.11.2020 12:00 

Festiwal Sztuki Faktu 

Mikrowsparcie on-line - 

stwórz projekt Już w ten weekend 
Mikrowsparcie on-line: internetowy dla dzieci i Rozpoczynamy 8. Święto Chełmińskiego 
ostatni tydzień naboru wygraj Festiwal Sztuki Faktu Przedmieścia 
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