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Każdy Uczestnik otrzymuje imienny,

Cztery kreatywne warsztaty dla dzieci w

pamiątkowy bilet uczestnictwa w spotkaniu
oraz warsztacie z Panią Gabrielą.

wieku przedszkolnym i szkolnym.

CO OFERUJEMY?

Oferujemy wysoką jakość warsztatowych
doznań. Spotkanie z prawdziwą sztuką.
Kreatywne działanie w inspirującej

ZOBACZ PROGRAM
POSZCZEGÓLNYCH
WARSZTATÓW
WYBIERZ TEN, KTÓRY
INTERESUJE TWOJĄ PLACÓWKĘ

atmosferze.

WARSZTATY ŁĄCZĄ SWĄ FORMĄ
SPOTKANIE AUTORSKIE, KREATYWNY
WARSZTAT ORAZ SENSORYCZNE A NAWET
LITERACKIE DOZNANIA.

Warsztaty mogą być prowadzone zarówno
stacjonarnie jak i podczas spotkania online.

PODAJ INTERESUJĄCY CIĘ TERMIN
Wyślij do nas zapytanie o konkretny termin.
Skontaktujemy się z Tobą po sprawdzeniu kalendarza
najbliższych spotkań.

PROGRAM WARSZTATÓW
DOSTOSOWANY DO WIEKU
UCZETNIKÓW
Plan warsztatów został opracowany w ten
sposób, aby dzieci w różnym wieku miały
szansę pracować na poziomie swojego
aktualnego rozwoju a jednocześnie- mogły
zobaczyć niezwykłe efekty pracy swych
dziecięcych rąk
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Prezentacja szkiców oraz odczytanie

KTÓRY WYBIERZESZ?

WARSZTAT:

WARSZTAT 2- ŁAPACZE SNÓW Z
OWADAMI
fragmentów książki "Zguba Michałka".

Rozmowa z Artystką.
Tworzenie własnych łapaczy snów
w akompaniamencie pięknej muzyki.
ZABAWA: Niesamowita, kreatywna, autorska
i polisensoryczna zabawa "Na zielonej łące".

WARSZTAT 1 - TORCIK DLA MISIA
Prezentacja szkiców oraz odczytanie
fragmentów książki "Urodziny Misia".

Poczujemy sztukę, muzykę oraz naturę w takt

WARSZTAT 4 - OŻYWIAMY MISIE

bicia serca!

Warsztatowi będzie towarzyszyła prezentacja

Prezentacja przygotowanych prac. oraz

wybranych prac oraz obejrzenie kolekcji misiów

zakończenie spotkania.

pani Gabrieli Cichowskiej.

WARSZTAT:

WARSZTAT:

Warsztat plastyczno- techniczny, na którym
każdy uczestnik -krok po kroku złoży swój
kawałeczek artystycznego tortu.
Warsztat dedykowany dzieciom w wieku
wczesnoszkolnym.
Po warsztatach będzie można obejrzeć część
prywatnej kolekcji misiów Pani Gabrieli,
które niezmiennie inspirują ją do twórczych
działań dla wszystkich dzieci na świecie,
które od zawsze kochają MISIE.
W tle cynamonowego zapachu, misiowych
opowieści oraz przy akompaniamencie
utworów świątecznych w pięknych klasycznych
aranżacjach poczujemy się na nowo dziećmi
urzeczywistniającymi swoje marzenia za
pomocą kartki, nożyczek, kleju i materiałów
przygotowanych przez panią Gabrielę.

Warsztat plastyczno- techniczny

WARSZTAT 3 - PUDEŁKO MOICH
SKARBÓW

dedykowany dzieciom w wieku
przedszkolnym.

Prezentacja szkiców oraz odczytanie
fragmentów książki "Ostatnie przedstawienie

Każdy uczestnik warsztatu, korzystając

panny Esterki".

z materiałów przygotowanych przez Artystkę
skonstruuje i ubierze swoją artystyczną

WARSZTAT: Moje pudełko skarbów:

pacynkę Misia, którą zabierze ze sobą do domu

Jak wyglądało pudełko Panny Esterki?

i wykorzysta w domowym przedstawieniu

Czym wypełnione jest pudełko Pani Gabrieli

teatralnym :)

Cichowskiej?
Prezentacja pamiątek przyniesionych przez

Warsztaty wprowadzą dzieci w świat sztuki,

uczestników oraz przygotowanie własnego

która tego dnia może się stać dosłownie "na

ARTYSTYCZNEGO PUDEŁKA NA SKARBY.

wyciągnięcie ich ręki".

Prezentacja przygotowanych prac i zakończenie
spotkania.
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