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Szczegółowe informacje, rezerwacja:  
 tel. 71 347 50 55 | edukacja@halastulecia.pl

W Hali Stulecia tworzenie, wymyślanie, nauka i zabawa łączą się oraz wzajemnie 
uzupełniają. Wspólne rozwiązywanie problemów oraz fantastyczna zabawa 
w projektantów przyjaznych przestrzeni, wspaniałych budowli i niezwykłych 
przedmiotów uczy zespołowej pracy i odpowiedzialnej postawy. Na naszych 
zajęciach stosujemy nowe modele edukacji, otwierające na kreatywne, 
samodzielne myślenie, uważne obserwowanie najbliższego otoczenia 
oraz odpowiedzialne współtworzenie  publicznej strefy miejskiej. Program 
warsztatów uwzględnia lokalny kontekst, z naciskiem na aspekt budowania więzi 
społecznych i poczucia odpowiedzialności za przestrzeń wspólną. Zajęcia 
wyróżnia interdyscyplinarne, wielowymiarowe podejście do poruszanych 
zagadnień. Przywiązujemy szczególną uwagę do kształtowania umiejętności 
komunikacji, pracy w grupie oraz twórczego rozwiązywania zadań. Warsztaty 
projektowane są w oparciu o aktualną podstawę programową Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

1. Edukacja w Hali Stulecia

Nasze warsztaty zawsze dostosowujemy pod względem poziomu trudności 
do wieku i dojrzałości uczestników. Realizujemy je przy pomocy różnych narzędzi 
dydaktycznych, odpowiednich dla konkretnych etapów edukacji. Zajęcia trwają 
od 70 do 90 minut.  
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2. O warsztatach
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tematy warsztatów
3. Proponowane 
     
  



- Kodowanie z Ozobotami (warsztat z robotami)

- Lecimy w kosmos 

- Kodowanie z Ozobotami  (warsztat z robotami)

- Projektujemy akwarium

- Budujemy ZOO

- Lecimy w kosmos 

- Szaleństwa architektury 
- Wrocławskie krasnale 

- Drukujemy w 3D (warsztat z drukarką 3D)

- Zostań architektem – od projektu do konstrukcji 
- Zwiedzaj na MAXA! (warsztat z goglami wirtualnej rzeczywistości) 

Klasy I – III szkoły podstawowej 
- Budujemy ZOO 
- Ekoarchitektura 

Przedszkola
- Bajkowe miasta  

- Drukujemy w 3D (warsztat z drukarką 3D)
- Jak działa miasto? 

- Kurs na zabytki 

- No to… BETON 
- Szaleństwa architektury 
- Tajemnicze wynalazki 

- Zwiedzaj na MAXA! (warsztat z goglami wirtualnej rzeczywistości) 

- Architektura i zmysły 
- Budujemy Halę Stulecia 
- Ekoarchitektura 

- Zostań architektem – od projektu do konstrukcji

- Jak działa miasto? 
- Kodowanie z Ozobotami (warsztat z robotami) 

- Drukujemy w 3D (warsztat z drukarką 3D)

- No to… BETON 

Klasy IV – VI szkoły podstawowej

- Oswajanie miasta
- Projektujemy wnętrze 

- Zwiedzaj na MAXA! (warsztat z goglami wirtualnej rzeczywistości)  

- Tajemnicze wynalazki

- Kurs na zabytki 

- Zagadkowe obiekty wrocławskie 
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Klasy VII – VIII szkoły podstawowej

- Architektura i zmysły 

- Program kulturalny: „Nadajemy dziś z Hali Stulecia” 
- No to… BETON 

Technikum, liceum

- Architektura w życiu miast 

- Ekoarchitektura 

- Zwiedzaj na MAXA! (warsztat z goglami wirtualnej rzeczywistości) 

- Drukujemy w 3D (warsztat z drukarką 3D)

- Architektura świata 

- „Używanie miasta” – miasto w praktykach jego mieszkańców 

- Dizajn 

- Ekoarchitektura 
- No to… BETON
- Program kulturalny: „Nadajemy dziś z Hali Stulecia” 

- Drukujemy w 3D (warsztat z drukarką 3D)

- Architektura świata 
- Architektura w życiu miast 

- Zwiedzaj na MAXA! (warsztat z goglami wirtualnej rzeczywistości)

- Dizajn 

- Architektura i zmysły 

- „Używanie miasta” – miasto w praktykach jego mieszkańców 
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4. Opisy warsztatów
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Czym kierują się architekci przy projektowaniu obiektów w różnych częściach 
świata? Jak powstają i czym wyróżniają się projekty adaptowane do lokalnych 
warunków? Jakie nowoczesne technologie wykorzystywane są na placu budowy? 
Zespołowa praca, w trakcie której uczestnicy poznają najciekawsze i najbardziej 
charakterystyczne obiekty znajdujące się na różnych kontynentach. 

ARCHITEKTURA I ZMYSŁY

ARCHITEKTURA ŚWIATA

Cena: 39 zł/os.

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 rozwijanie ciekawości poprzez zainteresowanie architekturą świata,

 

 rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

 stosowanie wiedzy geograficznej w praktyce.

Ile zmysłów posiada człowiek? Który z nich dominuje w poznawaniu świata? Czy 
istnieje zmysł przestrzeni? Czy architekturę można poznać wielozmysłowo? 
Prezentacja i rozmowa na temat sposobów doświadczania oraz postrzegania 
przestrzeni przez człowieka. Zespołowe gry i zabawy udowadniające, jak ważną 
rolę odgrywają różne zmysły w poznawaniu otaczającego świata. 

 przybliżanie zagadnienia relacji architektury i człowieka,

 kształtowanie umiejętności identyfikowania związków i zależności
          oraz wyjaśniania zjawisk i procesów, 

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 ćwiczenie twórczego myślenia,

www.halastulecia.pl/edukacja  |  edukacja@halastulecia.pl 7

Cena: 39 zł/os. 



ARCHITEKTURA W ŻYCIU MIAST

 omówienie wpływu przemian kulturowych i cywilizacyjnych na projekty 
          architektoniczne,
 przedstawienie Hali Stulecia jako realizacji idei demokracji,
 rozpoznawanie różnorodnych potrzeb człowieka, problemów lokalnego 
          środowiska i szukanie sposobów ich rozwiązania. 

Cena: 39 zł/os. 

Czym są bajkowe miasta i czy naprawdę istnieją? Z jakich elementów 
architektonicznych składa się miasto? Do czego służą znaki drogowe? Zespołowa 
praca nad projektowaniem i budowaniem bajkowych miasteczek.

 utrwalenie zasad poruszania się po drogach,
 nabycie umiejętności odczytywania znaków drogowych,

Czym jest przestrzeń wspólna i kto za nią odpowiada? Czy istnieje demokracja
w architekturze? Czy miejska architektura wpływa na relacje między 
mieszkańcami? Wspólna analiza związku architektury z przemianami kulturowymi 
i cywilizacyjnymi. 

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 rozbudzenie ciekawości świata oraz rozwijanie kreatywności, twórczego 
          myślenia i wyobraźni przestrzennej.

 omówienie reguł obowiązujących w społecznym życiu miast,

BAJKOWE MIASTA

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Cena: 39 zł/os. 

www.halastulecia.pl/edukacja  |  edukacja@halastulecia.pl8



 doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
 uwrażliwianie na zróżnicowane potrzeby zwierząt,
 ćwiczenie myślenia twórczego i zdolności manualnych, 
 pogłębianie wiedzy o Wrocławiu, jego historii i zabytkach.

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

BUDUJEMY HALĘ STULECIA

Jak budowano Halę Stulecia? Jakie technologie i materiały stosowano? Czym 
wyróżnia się ten obiekt? Z jakich powodów został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO? Poznawanie historii Hali Stulecia i jej otoczenia na tle 
dziejów Wrocławia. Zespołowe budowanie makiety Hali Stulecia i Terenów 
Wystawowych.

 

Czy zwierzęta mają swoje domy? O czym trzeba pamiętać, tworząc ogród 
zoologiczny? Projektowanie i wykonanie makiety przestrzeni dla zwierząt 
(warsztat plastyczny w zespołach architektonicznych) oraz dyskusja o potrzebach 
zwierząt i funkcjach różnych budynków.

BUDUJEMY ZOO

 pogłębianie wiedzy o architekturze i jej związkach z problemami 
          społeczeństwa, kultury i cywilizacji,
          pobudzanie ciekawości poznawczej, 
 ćwiczenie twórczego myślenia i zdolności manualnych. 

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Cena: 39 zł/os. 

www.halastulecia.pl/edukacja  |  edukacja@halastulecia.pl 9
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DIZAJN

Co to znaczy, że przedmiot jest dizajnerski? Czym jest dobry dizajn? Analiza pojęcia 
dizajnu, jego przykładów i roli we współczesnym życiu człowieka. Recycling 
w dizajnie – odpowiedzialność za środowisko i szukanie artystycznych inspiracji 
w problemach codziennego życia. Wykonanie przedmiotu użytkowego, 
zaprojektowanego samodzielnie lub pod kierunkiem prowadzącej.
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 wprowadzenie do zagadnienia dziedziny twórczości, jaką jest wzornictwo 
           

 zwrócenie uwagi na wpływ, jaki ma na człowieka estetyczna jakość jego   
           

 ćwiczenie myślenia twórczego i zdolności manualnych, 

 

Czy jest druk 3D? Kiedy powstały pierwsze drukarki 3D i co można na nich 
wydrukować? Czy materiałem do drukowania może być czekolada lub masa 
lukrowa? Co skraca drogę od projektu do konstrukcji i co wyróżnia dobry projekt? 
Czym są nowe technologie i kto się nimi posługuje?

Cena: 39 zł/os. 

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 pogłębianie wiedzy o rozwoju cywilizacyjnych osiągnięć człowieka,
 kształtowanie umiejętności analitycznego i twórczego myślenia,
 rozwijanie zmysłu konstrukcyjnego i odkrywczości,
 zapoznanie z techniką druku 3D.

DRUKUJEMY W 3D (warsztat z drukarką 3D)  

Cena: 45 zł/os. 

www.halastulecia.pl/edukacja  |  edukacja@halastulecia.pl
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najbliższego otoczenia (dom, szkoła itd.).
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Skąd wynikają problemy z ekologią? Czy architektura może pomagać 
w zachowaniu równowagi ekologicznej? Czy domy mogą oddychać i rosnąć? 
Wspólna analiza możliwości ekologicznego życia w mieście. Zespołowe 
projektowanie proekologicznych rozwiązań w mieszkaniach, domach i miastach.
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

EKOARCHITEKTURA

 rozwijanie umiejętności pracy w grupie, planowania i koordynowania 
          działań w grupie,

 

 nabycie umiejętności określenia zmian, które zaszły w wyglądzie i życiu    
          miast,

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Cena: 39 zł/os. 

 poszerzenie wiedzy na temat zróżnicowania przestrzeni miejskiej.

 poszerzanie świadomości ekologicznej i kształtowanie odpowiedzialności 
          za środowisko naturalne oraz przestrzeń wspólną,
 ćwiczenie twórczego myślenia i zdolności manualnych, 
 rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

JAK DZIAŁA MIASTO?

Jakie wynalazki doprowadziły do rozwoju miast? Co to jest tkanka miejska? Czy 
serce miasta naprawdę istnieje? Z jakich elementów składa się współczesne 
miasto? Jak wielkie są dzisiejsze megamiasta? Tworzenie makiet prawidłowo 
funkcjonujących miast lub urządzeń usprawniających ich działanie.  

Cena: 39 zł/os.
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Czym są zabytki, dlaczego należy o nie dbać i przed czym musimy je chronić? Jakie 
historie mogą nam opowiedzieć? Czy drzewo może być zabytkiem? Która 
konstrukcja jest najstarsza we Wrocławiu, a która w Polsce? Kim jest konserwator 
zabytków i czym się zajmuje? Prezentacja wybranych wrocławskich zabytków.
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 rozbudzanie zainteresowania zabytkami oraz historią miejscowości,
 rozwijanie kreatywności w odczytywaniu dzieł architektury,
 poznanie przez uczniów najcenniejszych zabytków Wrocławia i poszerzenie 
          wiedzy na ich temat. 

KODOWANIE Z OZOBOTAMI (warsztat z robotami)

KURS NA  ZABYTKI

Ozoboty to małe inteligentne roboty, które uwielbiają współpracować z dziećmi.
W trakcie warsztatów grupa, pracując w małych zespołach, będzie musiała 
znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, np. jakich kodów użyć, by móc porozumieć się
z robotem lub w jaki sposób go zaprogramować, by robił to, czego chcemy. Każdy 
zespół stworzy także własną, niepowtarzalną trasę dla Ozobotów.
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 pogłębianie wiedzy o rozwoju cywilizacyjnych osiągnięć człowieka,
 kształtowanie umiejętności analitycznego i twórczego myślenia,
 wstęp do kodowania.

Cena: 45 zł/os. 

Cena: 39 zł/os. 
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Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

LECIMY W KOSMOS

 zapoznanie z pojęciami: Kosmos, przestrzeń kosmiczna, Wszechświat,

Jak zaprojektowany jest Wszechświat i co powoduje, że się nie rozpada? Ile planet 
znajduje się w Układzie Słonecznym? Czy z gwiazd możemy korzystać jak z mapy 
drogowej? Ile trwałaby podróż w okolice Jowisza? Czego właściwie poszukują łaziki 
kosmiczne na Marsie? Niezwykła kosmiczna podróż, w trakcie której uczestnicy 
będą musieli wykorzystać umiejętność współpracy w grupie.

 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Cena: 39 zł/os. 

NO TO… BETON

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 przybliżenie warunków panujących na różnych planetach Układu  
   

Zapraszamy do udziału w niezwykłej podróży w czasie, podczas której przekonamy 
się, co najbardziej inspiruje architektów, w jakim tempie i w jaki sposób można 
zbudować najbardziej spektakularne budowle. Udowodnimy, że beton może być 
naprawdę fascynujący. To warsztat pełen ciekawostek, informacji i odpowiedzi  na 
tysiące pytań o jeden z najważniejszych wrocławskich zabytków. 

 rozbudzanie zainteresowania zabytkami oraz historią miejscowości,
 rozwijanie kreatywności w odczytywaniu dzieł architektury,
 poznanie zabytków i poszerzanie wiedzy na ich temat. 
            

Cena: 39 zł/os. 

www.halastulecia.pl/edukacja  |  edukacja@halastulecia.pl
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          poznawanie dziejów architektury na tle historii Wrocławia,
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

          rozwijanie umiejętności komunikowania się, planowania działań 
          i współpracy w grupie.

          przygotowanie i wygłaszanie wypowiedzi, 

Zwiedzanie wystawy multimedialnej o Hali Stulecia i Terenach Wystawowych. 
Wspólne tworzenie osi czasu, ustalenie chronologii wydarzeń i współczesnej roli 
Hali. Wprowadzenie do zagadnienia roli historycznych obiektów kultury (idea Listy 
Światowego Dziedzictwa UNESCO). Zabawa w tworzenie telewizyjnego programu 
kulturalnego na temat obiektu (drama).

 
Co decyduje o obliczu miasta? Co zrobić, aby miasto było przyjazne dla swoich 
mieszkańców? Jak oswoić przestrzeń wspólną? Jak powinna wyglądać przestrzeń 
miasta, żeby wpływała na budowanie pozytywnych więzi między jej 
mieszkańcami? Prezentacja i rozmowa o życiu współczesnego miasta. 
Projektowanie i wykonanie makiet przestrzeni miejskiej.

OSWAJANIE MIASTA

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 pogłębianie wiedzy o zróżnicowaniu przestrzeni miejskiej,  
 refleksja nad problemami najbliższego otoczenia, rozpoznawanie 
          różnorodnych potrzeb człowieka jako istoty społecznej,
 rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Cena: 39 zł/os. 

PROGRAM KULTURALNY:  „NADAJEMY DZIŚ Z HALI STULECIA” 

Cena: 39 zł/os. 
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 kształtowanie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

PROJEKTUJEMY AKWARIUM

Jak wygląda najdziwniejsza ryba świata? Czy istnieje stworzenie, które jest 
całkowicie przezroczyste? Jakie rybki mieszkają w akwarium? Zespołowa praca 
nad zbudowaniem akwarium oraz stworzeniem mieszkańców morskich głębin.
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 kształtowanie zdolności manualnych,
 rozpoznawanie zwierząt morskich,
 rozwijanie spostrzegawczości, myślenia, uważności oraz wyobraźni,
 uwrażliwianie na potrzeby zwierząt żyjących w ekosystemie.

Cena: 39 zł/os. 

PROJEKTUJEMY WNĘTRZE

Czym jest przestrzeń, do kogo należy, czy można ją dzielić i mieć na nią wpływ? Jak 
zmieniało się rozumienie i organizacja przestrzeni prywatnej? W jaki sposób 
przedmioty oddziałują na odbiór najbliższego otoczenia? Jak zorganizować 
przestrzeń, aby była funkcjonalna? Grupowe tworzenie makiet architektonicznych 
przedstawiających różne rodzaje przestrzeni.
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 rozwijanie twórczego myślenia i umiejętności pracy w grupie,

 

 rozwijanie umiejętności komunikowania się, planowania działań i pracy 
           zespołowej.

Cena: 39 zł/os.
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SZALEŃSTWA  ARCHITEKTURY

 nabycie umiejętności współpracy w grupie.

 pobudzanie zainteresowań technicznych,
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Na świecie powstają różne konstrukcje, które swoim kształtem nie przypominają 
tradycyjnej architektury. Jedni uważają takie budowle za prawdziwe cuda, a inni 
za wytwory szalonej wyobraźni architektów. Czym jest zatem szaleństwo 
w architekturze? Zespołowa praca polegająca na zaprojektowaniu i zbudowaniu 
własnych, bardzo śmiałych konstrukcji.  

 kształtowanie zdolności manualnych,

O czym marzyli i nadal marzą ludzie? Kto i w jakim celu wymyśla niezwykłe rzeczy? 
Czy można stworzyć coś zupełnie przypadkowo? Odkrywanie „ducha” wynalazcy. 
Konstruowanie wynalazków z materiałów recyklingowych. Zajęcia oparte na pracy 
indywidualnej i zespołowej. Dyskusja na temat zalet i wad stosowania rozwiązań 
materiałowych i konstrukcyjnych.

TAJEMNICZE WYNALAZKI

 

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 rozwijanie ciekawości poprzez zainteresowanie różnorodnymi przykładami 
           ze świata architektury,

 realizacja prostych projektów w zakresie form użytkowych,
 konstruowanie modeli urządzeń technicznych.

Cena: 39 zł/os.
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Cena: 39 zł/os. 



Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 rozwijanie umiejętności manualnych poprzez zespołowe budowanie makiet.

Od projektu do praktyki dnia codziennego – „używanie miasta” na przykładzie 
Wrocławia. Czym jest przestrzeń publiczna, a czym budowle użyteczności 
publicznej? Zespołowe projektowanie przestrzeni wielowymiarowej, nastawionej 
na tworzenie więzi społecznych. Analiza pojęć i przykładów oraz wprowadzenie 
problemu odpowiedzialności za przestrzeń wspólną.  

„UŻYWANIE MIASTA”- MIASTO W PRAKTYKACH JEGO MIESZKAŃCÓW

Ile krasnali mieszka we Wrocławiu? Gdzie znajduje się ich wioska i jak wyglądają ich 
domy? Czy krasnale podróżują komunikacją miejską i czy pomagają mieszkańcom 
Wrocławia? W trakcie warsztatu uczestnicy wyruszą w podróż tropem 
wrocławskich krasnali.  

 pogłębienie wiedzy o Wrocławiu i jego zabytkach,

WROCŁAWSKIE KRASNALE

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 rozpoznawanie różnorodnych problemów lokalnego środowiska i szukanie 
          sposobów ich rozwiązania,
 doskonalenie umiejętności samodzielnego myślenia, uzasadniania 
          własnego stanowiska i współpracy w grupie.

Cena: 39 zł/os. 

 kształtowanie umiejętności pracy w zespole,

Cena: 39 zł/os. 
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Rozmowa o roli i zadaniach architekta oraz funkcjach różnych budynków 
i konstrukcji. Burza mózgów - czym jest kompromis i dlaczego praca w zespołach 
jest ważna? Grupowa zabawa w projektowanie i budowanie różnego rodzaju 
obiektów z klocków konstrukcyjnych.  

 
Cena: 39 zł/os.

ZAGADKOWE OBIEKTY WROCŁAWSKIE

Czy można zbudować wieżowiec, rozpoczynając budowę od góry? Dlaczego Iglica 
przy Hali Stulecia jest o kilka metrów niższa niż w chwili postawienia? Prezentacja 
wybranych wrocławskich obiektów architektonicznych uzupełniona zabawą 
klockami konstrukcyjnymi lub tworzeniem makiet.
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 poznawanie wybranych dzieł architektury, malarstwa i rzeźby, 
 ćwiczenie w wyrażaniu własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach 
          plastycznych,
 utrwalanie wiedzy o Wrocławiu, jego zabytkach i współczesnych dziełach 
          architektury.

ZOSTAŃ ARCHITEKTEM  - OD PROJEKTU DO KONSTRUKCJI       

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie,
 kształtowanie umiejętności analizowania problemów i twórczego 
          
 ćwiczenie twórczego myślenia i zdolności manualnych.

Cena: 39 zł/os.
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 rozwiązywania zadań,



 

(warsztat z goglami wirtualnej rzeczywistości)

 kształtowanie umiejętności analitycznego i twórczego myślenia,

Jak zamienić nudne zwiedzanie w niesamowitą przygodę? Wystarczy założyć gogle 
z wirtualną rzeczywistością, dzięki którym każdy uczestnik odbędzie podróż 
w czasie i przestrzeni. W jej trakcie będzie miał okazję poznać nie byle kogo, 
bo samego architekta Hali Stulecia Maksa Berga. Podróżując zakamarkami Hali, 
rozwiązywać będzie zagadki i zdobywać kolejne punkty. UWAGA! Należy mocno 
trzymać się krzeseł, bo z Maksem Bergiem wzbijemy się również wysoko ponad 
Halę Stulecia. Interaktywna forma rozwija odkrywczość, spostrzegawczość, 
wyobraźnię i kreatywność. Podczas drugiej części zajęć każdy uczestnik wykona 
własne okulary i kartkę 3D.
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 pogłębianie wiedzy o rozwoju cywilizacyjnych osiągnięć człowieka,

ZWIEDZAJ NA MAXA! 

 
 rozwijanie zmysłu konstrukcyjnego i odkrywczości.

Cena: 45 zł/os. 
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Zapraszamy





edukacja@halastulecia.pl
+48  71 347 50 55
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