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KREATYWNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Propozycja zajęć artystycznych dla szkół podstawowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie
w roku szkolnym 2018/2019

Informacje ogólne
Kreatywne Warsztaty Artystyczne to projekt edukacyjny będący połączeniem zagadnień z zakresu sztuk wizualnych, kultury współczesnej,
designu, architektury przestrzeni i introligatorstwa. Uczestnicy będą równocześnie zapoznawać się z różnorodnymi technikami rękodzielniczymi,
a także uczyć się wykorzystywać różnorodne materiały oraz dary natury w pracach artystycznych. Poruszymy tematy nierozerwalnie związane
z ekologią, czyli upcykling i recykling. Będziemy eksperymentować, włączać twórcze myślenie na wysokie obroty i uczyć się odważnego
myślenia nieopartego na schematach. Efektem połączenia wspólnych sił będzie eksplozja eko - kreatywnych pomysłów w postaci prac
plastycznych, które uczniowie będą mogli zabrać ze sobą. Zachęcamy również do stworzenia wystawy powstałych wytworów wyobraźni
w waszej sali szkolnej i pochwalenia się nimi innym osobom.
Celem proponowanego przez nas cyklu warsztatów jest kształcenie u dzieci nie tylko zdolności manualnych, wyobraźni, kreatywności,
postrzegania przestrzennego, ale również nauka dobrej organizacji, samodzielności, pracy w zespole oraz wspieranie procesu logicznego
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myślenia. Wychodzimy z założenia, że poprzez aktywne odkrywanie i rozwijanie umiejętności z zakresu różnych dziedzin sztuki uczniowie
otrzymają porcję solidnej wiedzy jednocześnie wspaniale bawiąc się.
Każdy warsztat dotyczy innego tematu i w zależności od grupy wiekowej dla której jest dedykowany trwa 60 minut (dla klas I – III) lub 90 minut
(dla klas IV – VI). Maksymalna liczba uczestników to 20 uczniów pod opieką nauczyciela.

Zapisy
Zapraszamy do zapoznania się z planem warsztatów i śledzenia naszej strony internetowej: www.mdkpruszkow.pl oraz profilu na Facebooku,
gdzie będziemy zamieszczać szczegółowe informacje dotyczące terminów zapisów. Informujemy, że podane daty konkretnych zajęć dotyczą
uczestnictwa jednej klasy liczącej maksymalnie 25 osób pod opieką nauczyciela. Jednocześnie zawiadamiamy, że dana grupa uczniów może
wziąć udział jedynie w jednej propozycji z całego cyklu. W przypadku dużego zainteresowania szkół podstawowych udziałem w zajęciach
Młodzieżowy Dom Kultury zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych terminów warsztatów, na które będą zapraszane klasy według
kolejności zgłoszeń z pierwszego naboru.

Aktualności
24 października 2018 (środa) startuje rekrutacja na trzecie zajęcia z cyklu „KREATYWNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE 2018”
pod nazwą „Nie zapomnij o swoim pochodzeniu”. Co trzeba zrobić, żeby się zapisać? Wypełnijcie formularz dostępny na naszej stronie i
wyślijcie go na adres e-mail: abacmaga@mdkpruszkow.pl. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń, więc pamiętajcie, że kto pierwszy, ten lepszy.
Czekajcie na potwierdzenie uczestnictwa i ruszajcie na twórczą wycieczkę wraz ze swoimi uczniami do pracowni plastycznej Młodzieżowego
Domu Kultury im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 października 2018 (środa) wystartuje rekrutacja na drugiezajęcia z cyklu „KREATYWNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE 2018”
pod nazwą „Ogrody dachowe - twórcza zabawa w architektów”. Co trzeba zrobić, żeby się zapisać? Wypełnijcie formularz dostępny na naszej
stronie i wyślijcie go do abacmaga@mdkpruszkow.pl. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń, więc pamiętajcie, że kto pierwszy, ten lepszy.
Czekajcie na potwierdzenie uczestnictwa i ruszajcie na twórczą wycieczkę wraz ze swoimi uczniami do pracowni plastycznej Młodzieżowego
Domu Kultury im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.
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Harmonogram i opis warsztatów w okresie wrzesień 2018 – styczeń 2019 (I semestr):

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Czas trwania

Tematyka zajęć

Grupa wiekowa

Opis zajęć

1

24.09.2018

poniedziałek

10.30 - 11.30

60 minut

Bajkowo kolorowe
notesy

I – III klasa

2

31.10.2018

środa

10.00 - 11.30

90 minut
(30 minut
przeznaczone
na
prezentację)

Ogrody dachowe twórcza zabawa
w architektów

IV – VI klasa

Poznamy tajniki
scrapbookingu oraz origami
płaskiego z koła. Nauczymy
się kreatywnego
wykorzystywania
materiałów, narzędzi
oraz przyborów stosowanych
w tych technikach. Każdy
z uczniów wykona swój
niepowtarzalny notes,
w którym będzie mógł
rysować, zapisywać ważne
dla siebie informacje lub też
potraktować go jako album
fotograficzny i wkleić
pamiątkowe zdjęcia
chociażby z minionych
wakacji.
Modernistyczni architekci
wierzyli, że projekt budynku
może wpłynąć
na zachowania ludzi,
a architektura kształtować
całkiem nowe
społeczeństwo. Zajęcia
rozpocznie prezentacja
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3

7.11.2018

środa

10.00 - 11.30

90 minut
(30 minut
przeznaczone
na
prezentację)

Nie zapomnij
o swoim
pochodzeniu

IV – VI klasa

4

07.12.2018

piątek

10.30 - 11.30

60 minut

Świat unikatowych
kartek i ozdób
bożonarodzeniowych

I – III klasa
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tematyczna, a następnie
przejdziemy
do projektowania budynków
o fantazyjnych fasadach
z ogrodami dachowymi.
Wspólnie zastanowimy się,
jak wyglądają mieszkańcy
tego typu wymarzonych
miejsc mieszkalnych, czyli
czym się zajmują i jak
można zaznaczyć ich
obecność.
Wykonamy prace plastyczno
– rękodzielnicze z okazji
100 – lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Posłużymy się między
innymi techniką quilingu.
Nauczymy się tworzyć
ciekawe prace plastyczne
przy użyciu kolorowych
pasków papieru. Warsztaty
będą poprzedzone pokazem
zdjęć przedstawiających
rękodzieło artystów z całego
świata tworzących w ten
sposób prawdziwe arcydzieła
sztuki.
Zabawy manualno –
konstruktorskie polegające
między innymi na tworzeniu
z rozmaitych rodzajów

5

9.01.2019

środa

10.30 - 11.30

60 minut

Fantazyjny design
– karnawałowe
maski i korony
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I – III klasa

papieru, w tym z makulatury.
Zostanie omówiony temat
ponownego
wykorzystywania
niepotrzebnych już gazet,
czasopism oraz opakowań
papierowych w artystyczny
sposób.
Podczas warsztatów
zajmiemy się wykonaniem
masek i koron, które
z pewnością przydadzą się
dzieciom na bale
karnawałowe jako wspaniałe
uzupełnienie stroju.
Nauczymy się korzystać
z szablonów malarskich
do tworzenia wzorów,
a także będą miały miejsce
stempelkowe działania
twórcze. Z różnego rodzaju
warzyw i owoców
wykonamy stemple,
a następnie przy użyciu farb
ozdobimy nimi maski.
Nie zabraknie oczywiście
dodatków takich jak
błyszczące cekiny i kolorowe
piórka.

