Ferie w Windzie
15-27 lutego 2016
miejsce: Winda-Gdański Archipelag Kultury
ul. Racławicka 17 (wejście od ul. Klonowicza)
Gdańsk Wrzeszcz
termin zgłoszeń: do 8 luty 2016

ZAPISY: tel: 58-344-77-93
e-mail: winda@gak.gda.pl

Mały stolarz - warsztaty tworzenia domków dla ptaków / moja skrzynka skarbów
prowadzący: Radosław Czerniawski
czas trwania: I grupa 15 lutego – 19 lutego
II grupa 22 lutego – 26 lutego
godziny: 17:00 – 19:00
wiek uczestników: od 7 lat (dziecko może uczestniczyć w warsztatach z opiekunem lub bez)
koszt warsztatów: 100 zł/ za tydzień ( zapewniamy: deski, gwoździe, narzędzia i wszelkie
potrzebne materiały)
maksymalna liczba uczestników w grupie 6 osób
Podczas zajęć dzieci poznają ptaki potrzebujące dokarmiania zimą, własnoręcznie wykonają
projekt, przygotują materiały, zbudują i wykończą drewniane karmniki, które pod koniec
zajęć zabiorą do domów i z pomocą rodziców, będą mogły powiesić w swojej okolicy.
Zajęcia rozwijają zdolności manualne, kreatywność, myślenie przestrzenne, uczą pracy w
grupie, pozwalają na poprawę relacji dziecko - opiekun.
W dobie półproduktów wyjątkowość warsztatów opiera się na budowie karmnika od podstaw,
a nie z gotowych elementów. W czasach zdominowanych przez technikę, spotkania te mają
na celu odciągnięcie dzieci od komputerów i telewizorów, na rzecz przyjemności płynącej z
tworzenia, budowania i nauki tak ważnych rzeczy jak wbijanie gwoździa czy prawidłowego
posługiwania się piłą ręczną.

Zajęcia składają się z kilku spotkań warsztatowych. Pierwsze z nich jest teoretycznym
wprowadzeniem do ornitologii, poprowadzonym w przystępnej dla dzieci formie. Pozostałe
spotkania zakładają zajęcia praktyczne, tworzenie domku dla ptaków od etapu opracowania
projektu, przez obróbkę desek, bejcowanie, lakierowanie, składanie, po estetyczne
dopracowanie elementów za pomocą hebla.

----

Warsztaty wokalno-teatralne
prowadzący: Katarzyna Burakowska, Piotr Ulatowski
czas trwania: 22 lutego – 27 lutego
godziny: 10:00 – 14:00
wiek uczestników: od 12 lat
koszt warsztatów: 100 zł/za tydzień

Razem z uczestnikami wybierzemy autorów tekstów piosenek (poetę lub poetkę), których
twórczością zajmiemy się podczas trwania warsztatów. Warsztaty obejmują: ćwiczenia emisji
głosu, dykcji, interpretacji wierszy i piosenek, ćwiczenia z mikrofonem. Efektem spotkań
będzie wspólny spektakl słowno-muzyczny, który przedstawimy na zakończenie
przyjaciołom, rodzinie i znajomym.

---

Warsztaty plastyczne dla dzieci
prowadzący: Magdalena Zięba
czas trwania: I grupa: 15 lutego – 19 lutego
II grupa: 22 lutego – 26 lutego
godziny: 10:00 – 12:00
wiek uczestników: 6-12 lat

koszt warsztatów: 100 zł za tydzień / pojedyncze zajęcia 30 zł

Zapraszamy dzieci na wyprawę w krainę marzeń. Podczas naszej podróży poznamy różne
techniki plastyczne, pojęcia związane ze sztuką. Każdy mały twórca nada kształt barwnej
opowieści za pomocą: farb, kredek, kolorowych papierów i nożyczek.
Poznamy siłę przedmiotów wyrzucanych, nadamy im drugie życie budując recyklingowe
dzieła.
Celem warsztatów jest uwrażliwienie dzieci na kolor , fakturę, linię, ale przede wszystkim
dobra zabawa. Trwające pięć dni warsztaty zostaną zakończone wernisażem prac wszystkich
małych
--Zajęcia z ceramiki
prowadzący: Jan Majewski
czas trwania: 15 lutego – 19 lutego
godziny: 17:00 – 19:00
wiek uczestników: od 6 lat
koszt warsztatów: 100 zł za tydzień

Na warsztaty lepienia z gliny, zapraszamy zarówno początkujących, jak i już
wtajemniczonych. Na zajęciach pokazujemy jakie możliwości daje glina, jakie są jej rodzaje,
uczymy technik lepienia z gliny i jej szkliwienia. Na takich warsztatach ceramicznych
możecie zrealizować swoje pomysły na gliniane naczynia bądź rzeźby i po wypaleniu zabrać
je do domu.

