Zimowa Akademia Wyobra ni
Opis warsztatów:
Serdecznie zapraszamy dzieci do wspólnego odwiedzenia Zimowej Akademii Wyobra ni!
Zarówno ci mali, jak i duzi b
mieli niepowtarzaln okazj razem na nowo odkry i zag bi
si w fantastyczny wiat w asnej wyobra ni tworz c ró norodne przedmioty w asy cie farby,
dzli, naszych d oni i tego co jeszcze w trakcie przyjdzie nam do g owy.
Ka dy kto odwiedzi nas w dniach od 15-19.02.2016 roku zakosztuje rado ci p yn cej ze wspólnej
zabawy, gier i muzykowania w rytmie b bnów!

Wst pny harmonogram
Plan tygodniowy: Ilo dzieci maksymalnie- 35 ( podzielona na dwie grupy jednocze nie pracuj ce)
Warsztaty- 1h (po warsztatach nast puje wymiana grupy)
1 dzie : 15 lutego
10.00- Powitanie dzieci
10.10- Zabawa zapoznawcza/ integracyjna- „Portrety” (wszyscy)
10.30- Warsztaty z przestrzeni i wyobra ni- „Obrazy, których nie znamy”
11.30- zaj cia taneczne
12.30- Wspólne granie i piewanie z akompaniamentem gitary
14.00- Zako czenie i podsumowanie
2 dzie : 16 lutego
10.00- Powitanie dzieci, przygotowanie do zaj
10.15- Warsztaty- gipsoryty „Bajkowe postacie”
11.30- Zabawy i gry logopedyczne
12.15- Warsztaty- „Kolory t czy- ciastolina” (45minut)
13.15- Gry i zabawy
14.00- Zako czenie

3 dzie : 17 lutego
10.00- Powitanie dzieci
10.10- Warsztaty: rze bienie w mydle „M dra Pani Sowa”, „Zimowe serduszka”
11.30- Zaj cia taneczne
12.30- Gry i zabawy integracyjne
14.00- Zako czenie
4 dzie : 18 lutego
10.00- Powitanie dzieci
10.10- Zabawa „oczko”(wspólnie)
10.30- Warsztaty plastyczne: „ W mojej wyobra ni”- konkurs plastyczny dla dzieci
11.30- Zaj cia taneczne
13.45- Og oszenie wyników konkursu plastycznego
14.00- Zako czenie

5 dzie : 19 lutego
Akcja Afrykacja
10.00- Powitanie dzieci
10.15- Warsztaty- b bniarskie „Zimowa akcja Afrykacja!” (45min- 1 grupa/ oko o 12 osób )
10.15- Warsztaty – tworzymy instrumenty (2 grupa)
11.30- Warsztaty b bniarskie „Zimowa akcja Afrykacja!” (45min- 2 grupa)
11.30- Warsztaty- tworzymy instrumenty (1 grupa)
12.30- Prezentacja uk adu tanecznego
14.00- Zako czenie
ZAPISY DZIECI do dnia 10 lutego

600 947 398

