ARTYSTYCZNE LATO 2021
Zapraszamy dzieci w wieku 7 – 12 lat na kreatywne, artystyczne i naukowe warsztaty
i wycieczki wakacyjne. Proponujemy różnorodne tematy, dobrą zabawę i mile spędzony czas
w grupach 10 -15 osobowych. Zapisy poprzez link przy opisie poszczególnych warsztatów.
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 881 921 619 oraz mailowo:
siechnice@kultura-siechnice.pl

CZERWIEC
28.06
13.00 – 15.00 Roboklocki
Cena: 15 zł / osoba
Roboklocki wprowadzą dzieci do poznania nauk ścisłych, w sposób intuicyjny, przyjazny,
rekomendowany przez zespół badaczy LEGO®.
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

29.06
9.00 – 11.00 Roboklocki po angielsku
Cena: 15 zł / osoba
Roboklocki wprowadzą dzieci do poznania nauk ścisłych, w sposób intuicyjny, przyjazny,
rekomendowany przez zespół badaczy LEGO®.
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

LIPIEC
5.07
14.30 – 16.30 Roboklocki
Cena: 15 zł / osoba
Roboklocki wprowadzą dzieci do poznania nauk ścisłych, w sposób intuicyjny, przyjazny,
rekomendowany przez zespół badaczy LEGO®.
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

7.07
10.00 – 13.00 Autoportrety
Cena warsztatu: 35 zł / osoba
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

8.07
10.00 – 12.00 Mały jubiler
Cena warsztatu: 25 zł / osoba
Zaprojektujemy piękne bransoletki, a potem je stworzymy wykorzystując róże akcesoria
jubilerskie. Bransoletka dla dziecka lub do obdarowania kogoś bliskiego :)
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA
Warsztaty poprowadzi: Monika Smolak (Slow Life by Monia)

12.07
9.30 – 15.00 Wycieczka Słodkie Czary-Mary – BRAK MIEJSC!
Cena: 30 zł /osoba
Wycieczka do Wrocławskiej Manufaktury Cukierków i Lizaków – Magicznego Miejsca, gdzie
ręcznie wyczarowujemy słodycze. Po warsztatach piknik na Ostrowie Tumskim.
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

14.07
10.00 – 13.00 Magiczne ogródki
Cena: 20 zł /osoba
Warsztaty podczas których stworzymy w szklanych naczyniach magiczne mini ogródki.
Warsztaty poprowadzą: Marta Ćwiklińska i Wojciech Skibicki
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

15.07
10.00 – 13.00 Wyplatamy makramy
Cena: 30 zł /osoba
Czym jest Makrama?
Makrama to sztuka wiązania sznurków, bez użycia igieł, drutów lub szydełka. Znana była już w
starożytności. Stosując ją można wyplatać wiele rzeczy: naszyjniki, kwietniki, makaty ścienne,
torebki, plecaki... Można nią zrobić tyle rzeczy, a wystarczą do tego tylko sznurek, dobre chęci
i wiedza, którą dzieci zdobedą w trakcie warsztatów :)
Warsztaty poprowadzi: Monika Smolak (Slow Life by Monia)
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

19.07
10.00 – 13.00 Fotograficzne poszukiwania
Cena: 10 zł /osoba
Warsztaty dla wszystkich fascynatów fotografii. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z
zakresu fotografiki, technik, kompozycji, rozwiną swoja pasje pod okiem profesjonalisty.
Ważne – na warsztaty prosimy o zabranie swoich aparatów lub telefonów komórkowych.
Warsztaty poprowadzi: Wojciech Skibicki
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

20.07
9.00 – 11.00 Łapiemy sny
Cena: 40 zł /osoba
Podczas warsztatów dzieci zrobią łapacz snów z użyciem metalowych lub drewnianych
okręgów, wstążeczek i koronek
Warsztaty poprowadzi Ida Fudal – właścicielka studia kreatywnego Blue Pompon
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

11.30 – 13.30 Naszyjniki szczęścia
Cena: 20 zł / osoba
Wyjątkowe, spersonalizowane naszyjniki wykonane z wykorzystaniem betonowych
elementów, które uczestnicy zrobią dla siebie lub kogoś bliskiego.
Warsztaty poprowadzi: Monika Smolak (Slow Life by Monia)
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

21.07
10.00 – 13.00 Odkrywamy cyjanotypię
Cena: 15 zł / osoba
Warsztaty, które odkryją przed uczestnikami wyjątkowa XIX-wieczną technikę fotograficzną,
przygotowując własne odbitki.
Ważne – warsztaty stanowią kontynuację warsztatów „Fotograficzne poszukiwania” z 19 lipca.
Warsztaty poprowadzi: Wojciech Skibicki
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA
28.07
9.00 – 15.00 Wycieczka małego artysty
Cena: 20 zł / osoba
Wycieczka do Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu gdzie weźmiemy udział w warsztatach:
Do 6 razy sztuka: gra muzealna
Po pierwsze: ryjówka! Po drugie: mutanty. Po trzecie: zwierzę Beksińskiego, po czwarte hybrydy
pędzla Lebensteina, po piąte: ptaki Abakanowicz, po szóste: niespodzianka! A może w innej
kolejności? Rzucimy kostką i się przekonamy. Czy uda nam się wykonać wszystkie zadania
do muzealnych zwierzaków? Zapraszamy najmłodszych – zagrajmy w muzeum!
Ciepło czy zimno, smutno czy radośnie – o palecie barw
Jako początkujący artyści zaczniemy stawiać pierwsze kroki w świecie kolorów. Poszukamy barw
ciepłych i zimnych, podstawowych i pochodnych, kontrastowych i uzupełniających. Zastanowimy
się też, co sprawia, że jedne obrazy wydają się nam wesołe, inne zaś smutne.
Po warsztatach wspólny piknik na wrocławskiej Pergoli.

SIERPIEŃ

2.08
10.00 – 13.00 Twórcze ręce
Cena: 35 zł / osoba
Warsztaty poprowadzi: Dorota Morawiec-Winiarska
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

13.30 – 15.30 Tworzymy zielniki
Cena: 10 zł / osoba
Wybierzemy się na mała wyprawę do pobliskiego parku, gdzie zbierzemy i poznamy rośliny,
dzięki którym stworzymy kreatywne i niepowtarzalne zielniki.
Warsztaty poprowadzą: Marta Ćwiklińska i Wojciech Skibicki

4.08
10.00 – 13.00 Malowanie na szkle
Cena: 40 zł / osoba
Podczas warsztatów uczestnicy stworzą własne, unikalne obrazki, malowane na taflach szkła.
Warsztaty poprowadzi: Joanna Bujak
Zapisy: https://forms.gle/FiGF7hNf3LXUcFTJA

16.08
9.00 – 11.00 Roboklocki
Cena: 15 zł / osoba
Roboklocki wprowadzą dzieci do poznania nauk ścisłych, w sposób intuicyjny, przyjazny,
rekomendowany przez zespół badaczy LEGO®.

17.08
9.00 – 11.00 Roboklocki po angielsku
Cena: 15 zł / osoba
Roboklocki wprowadzą dzieci do poznania nauk ścisłych, w sposób intuicyjny, przyjazny,
rekomendowany przez zespół badaczy LEGO®.

23.08
9.00 – 11.00 Roboklocki po angielsku
Cena: 15 zł / osoba
Roboklocki wprowadzą dzieci do poznania nauk ścisłych, w sposób intuicyjny, przyjazny,
rekomendowany przez zespół badaczy LEGO®.

11.30 – 12.30 Poranek odkrywcy
Cena: 30 zł / osoba
Erupcja wulkanu Mount Pinatubo miała miejsce 1991 roku, wytworzyła 5 km3 magmy,
wyemitowała 20 milionów ton dwutlenku siarki i obniżyła temperaturę na ziemi, Pierwszy
dzień naszej przygody z nauką to wulkany! Dowiemy się jak dochodzi do ich erupcji, czym jest
kaldera oraz materiał piroklastyczny.
Warsztaty poprowadzi: Kaja Hirak

24.08
9.00 – 11.00 Roboklocki po ukraińsku
Cena: 15 zł / osoba
Roboklocki wprowadzą dzieci do poznania nauk ścisłych, w sposób intuicyjny, przyjazny,
rekomendowany przez zespół badaczy LEGO®.

11.30 – 13.30 Poranek odkrywcy
Cena: 30 zł / osoba
Warsztaty poprowadzi: Kaja Hirak

25.08
10.00 – 12.00 Poranek odkrywcy
Cena: 30 zł / osoba
Warsztaty poprowadzi: Kaja Hirak

12.30 – 14.30 Mały ogrodnik
Cena: 20 zł /osoba
Warsztaty podczas których zasadzimy zioła i przygotujemy dla nich unikalne doniczki.
Warsztaty poprowadzą: Marta Ćwiklińska i Wojciech Skibicki

26.08
10.00 – 12.00 Poranek odkrywcy
Cena: 30 zł / osoba
Warsztaty poprowadzi: Kaja Hirak

30.08
9.00 – 15.00 Wycieczka – wypiekanie chleba i warsztaty sitodruku w MiserArt
Wybierzemy się do MiserArt – strefy kreatywnej w labiryncie wykluczenia we Wrocławiu,
gdzie przygotujemy własne podpłomyki i wykonamy sitodrukowe nadruki na koszulkach.
Cena: 50 zł / osoba
Ważne – prosimy o zabranie przez dzieci własnych, jednolitych koszulek, które ozdobią
sitodrukiem.

