Ekologiczny misz-masz
propozycje warsztatów
dla półkolonii

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
www.zrodla.org

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” serdecznie zaprasza
grupy kolonijne/półkolonijne/świetlicowe
do udziału w warsztatach ekologiczno – artystycznych.

Nasze warsztaty wakacyjne to połączenie przekazu ekologicznego
i przyrodniczego z różnorodnymi technikami artystycznymi.
Pracujemy z dziećmi przy użyciu naturalnych lub recyklingowych
materiałów oraz mas plastycznych własnej produkcji. Każdy
warsztat angażuje różne zmysły, pobudza naturalną dziecięcą
kreatywność i wyzwala potencjał twórczy, bazuje na przeżywaniu,
jest przeprowadzany inną techniką i urozmaicany zabawami
energetyzującymi.
Zapraszamy grupy 15-20 osobowe, w wieku 4-12 lat.
Zajęcia odbywają się w naszej śląskiej siedzibie,
w Katowicach przy ul. Francuskiej 12, pokój 404
(budynek Biblioteki Śląskiej).
Każdy warsztat trwa 2 godziny, w przerwie zapewniamy napoje
i zdrowy poczęstunek.

Zainteresowane grupy prosimy o kontakt z Katarzyną Kępską:
tel. 519 326 991, kasia.kepska@zrodla.org.pl

Tematyka i koszt warsztatów:
Biżuteria hand made (8 zł/uczestnik)
Dowiemy się, jakie znaczenie mają ozdoby u zwierząt, a jakie u ludzi różnych kultur. Jak
zdobiono ciało dawniej a jak dziś? Jakich surowców używamy do produkcji biżuterii?
Wykonamy własnoręcznie wisiorki, koraliki, bransoletki lub broszki.

Papier czerpany (8 zł/uczestnik)
W czasie warsztatów każdy uczestnik sam zrobi kartkę papieru z makulatury.
Dzieci poznają proces czerpania papieru począwszy od podarcia makulatury, aż
po wyczerpanie papieru, który każdy zabierze ze sobą do domu. Papier na miejscu
można ozdobić suszonymi roślinami, wycinankami itp. i w ten sposób stworzyć laurkę.
Wspólnie zastanowimy się dlaczego i jak oszczędzać papier.

Ekologiczna torba (10 zł/uczestnik)
Każdy z nas chodzi na zakupy, które często kończą się przyniesieniem do domu
dziesiątek jednorazowych torebek foliowych, które po chwili lądują w śmietniku.
Na warsztatach zachęcimy do zabierania na zakupy własnej torby, oryginalnie
i samodzielnie ozdobionej. Zapewniamy gładkie bawełniane torby i wszelkie przybory
do malowania.

Naturalne zabawki (10 zł/uczestnik)
Dzieci otoczone setkami głównie plastikowych zabawek, szybko tracą nimi
zainteresowanie. Podczas zajęć chcielibyśmy pokazać, że świetnie i kreatywnie można
bawić się wykorzystując najzwyklejsze, dostępne w każdym domu przedmioty oraz
naturalne materiały. Dzieci samodzielnie zrobią dla siebie wybrane zabawki z papieru,
sznurka, opakowań, tkanin, filcu oraz darów natury. Przy okazji porozmawiamy o tym,
jak zdrowo i pomysłowo spędzać wolny czas oraz czym bawią się dzieci w innych
krajach.

Recyklingowe prezenty (6zł/uczestnik)
Podczas zajęć pokażemy, jak zrobić coś z niczego. Jak wykorzystać niepotrzebne rzeczy
do zrobienia nowych, ładnych i nadających się na prezent. Przekonamy się w czasie
zabawy, dlaczego Ziemia potrzebuje ograniczenia konsumpcji przez człowieka.

Teatrzyk Kamishibai przedstawia (6zł/uczestnik)
Kamishibai (jap. kami – papier, shibai - sztuka) to japoński teatr obrazkowy, który
wykorzystuje kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę
– na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w niej przedstawiane są
kolejne fragmenty historii. Dzieci zobaczą dwa opowiadania kamishibai, a następnie
wymyślimy, zilustrujemy i przedstawimy w teatrzyku własną historię.

Gałgankowy misz-masz (8 zł/uczestnik)
Sztuka szycia zaczyna odchodzić do lamusa. Reaktywujemy tę umiejętność
i wykorzystamy do kreatywnej przemiany nieużywanych już skarpet, rajstop,
rękawiczek, koszulek i gałganków różnego rodzaju. Dzieci wykonają własnoręcznie
przytulankę lub gałagankowy obrazek.

Papierowe wariacje (6 zł/uczestnik)
Jak wykorzystać resztki papierów różnych kolorów i faktur, jak bawić i uczyć się przy
pomocy papierowych, własnoręcznie wykonanych elementów? Podpowiemy jak
wykorzystać twórczo gazety, torebki po prezentach, kartonowe opakowania, tekturę.

Kolorowe wariacje (8 zł/uczestnik)
Warsztat, w którym dzieci uaktywnią wszystkie zmysły. Będzie okazja do wąchania,
dotykania i zanurzania się w kolorowych masach i miksturach. Pokażemy jak
w nietypowy sposób można tworzyć nowe barwy, stworzymy niepowtarzalne dzieła
artystyczne.

Artystyczne wariacje przyrodnicze:
W pszczelim świecie (6 zł/uczestnik)
Poznamy kilka ciekawostek z niezwykłego życia pszczół, opowiemy jakie znaczenie dla
nas mają zapylacze, co im zagraża i jak możemy pomóc. Zasadzimy miododajne rośliny
i wykonamy recyklingowe pszczoły.

Wierzę w jeże (6zł/uczestnik)
Poznamy historię pewnego niezwykłego jeża. Będzie o jeżowych obyczajach, jak
również problemach. Pobawimy się w jeżowe zabawy i wykonamy własnego jeża.

Ptasie radio (8zł/uczestnik)
Halo, halo, tu ptasie radio. Przedstawimy się i zaprezentujemy. Będą ptasie zabawy,
zagadki, quizy i odgłosy. Uwijemy ptasie gniazdka i stworzymy ich mieszkańców.

Morskie opowieści (6 zł/uczestnik)
Jakie tajemnice kryją morskie głębiny? Jakie znaczenie mają oceany w naszym życiu?
Zajęcia pełne są różnorodnych działań artystycznych, w których zabawę połączymy
z nauką. Po warsztatach dzieci zabiorą do domu kilka oceanicznych pamiątek – własnej
produkcji oczywiście.

