
Lubartowska77.pl zaprasza dzieci w wieku 6 – 12 lat na spędzanie czasu na twórczych zadaniach
podczas  warsztatów  kreatywnych.  Podczas  warsztatów  dzieci  będą  angażowane  do  zabaw
integracyjnych i teatralnych, które pomogą im poznać współuczestników zajęć, podniosą pewność
siebie i umożliwią stworzenie własnego dzieła czy też pokazanie się na scenie.

Termin: poniedziałki i środy w godzinach 12.00 – 15.00

Szczegółowe tematy i terminy warsztatów:
- 24.06 i 29.07.2019 – Rozwijamy relacje czyli warsztat teatralno – integracyjny
- 26.06 i 31.07.2019 – Pędzel w dłoń! Warsztat malowania ceramiki
- 01.07 i 05.08.2019 – Gramy w papier i nożyczki – warsztat tworzenia wycinanki lubelskiej
- 03.07 i 07.08.2019 – Szyte na miarę – warsztat krawiecki
- 08.07 i 12.08.2019 – Co to za rurka? – warsztat tworzenia kalejdoskopów
- 10.07 i 14.08.2019 – Warsztaty bębniarskie
-  15.07  i  19.08  –  Dlaczego  bociany  nie  przylatują  do  ptasiej  stołówki?  –  warsztat  budowania
karmników
- 17.07 i 21.08.2019 – Włoska pizza po lubelsku – warsztat kulinarny
- 22.07 i 26.08.2019 – Co się nadaje do kosza? – warsztat z plecionkarstwa
- 24.07 i 28.08.2019 – Co w głowie piszczy? – eksperymenty dźwiękowe

Miejsce: Lublin, ul. Lubartowska 77

Koszt: w zależności od rodzaju warsztatu 5 zł lub 10 zł 

Zapisy: od 10 czerwca 2019 r. drogą elektroniczną na adres marketing@lub77.pl
Kontakt telefoniczny pod nr 603 807 808

Szczegółowe informacje: 
W  treści  maila  prosimy  o  wpisanie  imienia/imion  zgłaszanych  dzieci,  telefon  kontaktowy  do
rodzica/opiekuna oraz rodzaj i termin wybranych zajęć.

Opisy poszczególnych zajęć poniżej.
Rozwijamy relacje czyli warsztat teatralno – integracyjny – bilet 5 zł
Warsztaty skupiające się na przełamaniu barier uczestnictwa dzieci w zajęciach w nowym miejscu.
Podczas zajęć dzieci będą angażowane do zabaw integracyjnych i teatralnych, które pomogą im
poznać współuczestników zajęć, podniosą pewność siebie i umożliwią pokazanie się na scenie. 

Pędzel w dłoń! Warsztat malowania ceramiki – bilet 10 zł
Twórczo spędzony czas z Panem Andrzejem – artystą, który z gliny potrafi zrobić niemal wszystko.
Uczestnik warsztatu ma możliwość własnoręcznie pomalować farbami np. dzwoneczek, dzbanuszek
czy doniczkę. Po warsztacie przygotowane dzieła sztuki Pan Andrzej zabiera ze sobą by utrwalić
malowidło poprzez wypalenie dzbanuszka. Po kilku dniach gotowe dzieło sztuki jest do odebrania.

Gramy w papier i nożyczki – warsztat tworzenia wycinanki lubelskiej – bilet 5 zł
Kreatywne  zajęcia  z  twórczynią  ludową  Panią  Anią,  która  pokazuje,  uczy  i  pomaga  wykonać
regionalną wycinankę lubelską.  Pani Ania przy okazji  prowadzenia warsztatów opowiada historię
wycinanki  lubelskiej.  Każdy  uczestnik  warsztatów  zabiera  ze  sobą  wykonaną  własnoręcznie
wycinankę.
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Szyte na miarę  - Warsztat krawiecki – bilet 10 zł
Każdy  uczestnik  ma  możliwość  sprawdzenia  się  w  roli  krawca  przy  wycinaniu,  dekorowaniu
i  zszywaniu  filcowych  serduszek;  dzieci  pod  okiem  instruktorów  przygotowują  indywidualnie
zaprojektowane serduszko zawieszkę,  które może być świetnym prezentem.  Serduszko dziecko
zabiera ze sobą.

Co to za rurka? – Warsztat tworzenia kalejdoskopów – bilet 10 zł
Zabawka bliska i lubiana przez rodziców i dziadków, a tak mało znana młodemu pokoleniu. Na tym
warsztacie będzie można nie tylko sprawdzić, czym bawili się ludzie kiedyś, ale także samemu taką
zabawkę stworzyć i zabrać ze sobą. A co najważniejsze – będzie można tak ją przekształcać w
domu, aby pokazywała coraz to inne obrazy!

Warsztaty bębniarskie – bilet 5 zł
Uczestnicy  poznają  typowe  i  unikalne  instrumenty   i  próbują  na  nich  grać;  poznają  pojęcia
charakteryzujące utwór muzyczny  oraz sposoby budowania nastroju przy pomocy muzyki. Trochę
rumoru,  hałasu  i  okazji  do  wyszalenia,  czyli  to,  co  tygryski  lubią  najbardziej!  Podczas  tych
warsztatów dzieci mają szansę dowiedzieć się trochę o bębnach, muzyce oraz sprawdzić, jak to się
ma do rzeczywistości. Bębny będziemy nie tylko trzymać, ale też w nie uderzać i dobrze się bawić.

Dlaczego bociany nie przylatują do ptasiej stołówki? Warsztat budowania karmników – bilet
5 zł
Podczas warsztatu dzieci mają okazję, pod okiem instruktora, stworzyć karmnik dla ptaków. Dzięki
tego  typu  zajęciom  uczestnik  może  poczuć  się  jak  prawdziwy  budowniczy.  Ponadto  uczymy
najmłodszych, ze dbanie o naszych „braci mniejszych” to nasz obowiązek, który może być świetną
zabawą.

Włoska pizza po lubelsku – Warsztat kulinarny – bilet 10 zł
Warsztat robienia włoskiej pizzy w piecu opalanym drewnem. Ciasto, mąka, dodatki, piec. Proste?
Sprawdzimy, czy na pewno jest to tak łatwe, jak się wydaje. Każdy będzie miał szansę zrobić i
spróbować  swojego  wyrobu.  Oprócz  pieczenia  pizzy  będzie  można  się  dowiedzieć  wielu
ciekawostek na jej temat. Ile czasu pizza będzie w piecu? Dlaczego mamy tylko minutę, by położyć
na niej składniki? Najpierw ser czy szynka? I dlaczego to jest pizza włoska?!

Co się nadaje do kosza? – Warsztat z plecionkarstwa – bilet 10 zł
Powrót  do  korzeni  poprzez  przypomnienie  jak  kiedyś  tworzyło  się  koszyki.  Warsztat  z  Panem
Marianem to czas spędzony na własnoręcznym stworzeniu koszyczka, który następnie uczestnik
zabiera ze sobą. Pan Marian przygotowuje szkielet koszyka, który następnie uczestnik, pod jego
okiem, wyplata. Zajęcia z plecionkarstwa usprawniają manualnie, pozwalają zrobić „coś z niczego”,
wpływają na wyobraźnię i kreatywność.

Co w głowie piszczy?  - Eksperymenty dźwiękowe – bilet 5 zł
Czym jest dźwięk? Jak to się dzieje, że słyszymy? Co wspólnego mają zawrót głowy i słuch? Czy
przedmioty  mogą  wydawać  głosy?  Tego  wszystkiego  uczestnicy  się  dowiedzą  podczas
praktycznych doświadczeń.

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej Miasta Lublin


