OFERTA WAKACYJNA KLUBU TĘCZA - 2022
Wyjątkowo w tym sezonie wakacyjnym Klub Tęcza w Świętej Katarzynie przenosi się ze swoją
ofertą wakacyjną i zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w warsztatach
do świetlicy w Iwinach.
Organizujemy warsztaty: naukowo-eksperymentalne, artystyczne, ceramiczne, multimedialne
oraz taniec, gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Zapraszamy wszystkie dzieci, te marzące o minecraftowych przygodach, te, które chcą spróbować
swoich umiejętności w animacji poklatkowej, a także te, które chcą odgrywać scenki! Może macie
w sobie ukryte talenty aktorskie? Warsztaty teatralne z aktorami teatru TeatrRegeneracja na
pewno Wam pomogą. W świat twórczej i dobrej zabawy wprowadzą Was wykwalifikowani
instruktorzy.
Godziny warsztatów: poniedziałek i wtorek 08:00-16:00; w każdą środę całodniowa wycieczka;
czwartek i piątek 08:00-16:00
Harmonogram zapisów dzieci obejmuje zajęcia w cyklu 5 dniowym.
Zajęcia odbywać się będą w grupach (12-13 osób), w wieku 6-12 lat.
Zajęcia sportowo taneczne – grupa 26 uczestników.
Zapisy i informacje:
*do 3 czerwca 2022 Klub Tęcza w Świętej Katarzynie,
*od 6 czerwca 2022 Świetlica w Iwinach ul. Miodowa 12)
– Renata Jurak, Dorota Klimek tel. 881 921 620
lub poprzez FORUMLARZ: https://forms.gle/WBthPLQ46Comb5ej6

KOSZT JEDNEGO TYGODNIA Z WYCIECZKĄ: 480,00 PLN/
10% zniżki przy kolejnych tygodniach warsztatów

HARMONOGRAM I OPISY WARSZTATÓW
I tydzień /04.07-08.07.2022 godz. 08:00-16:00

Warsztaty eksperymentalne:
 z balonami
 z cieczami
 „ciepłym śniegiem”
 slimy czyli gluty.
Warsztaty multimedialne z Panem Tabletem:
 projektowanie gry platformowej
 tworzenie filmu animowanego
 tworzenie własnego miasta
 rezerwatu przyrody
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kreskówki
multimedialne zabawy

*Każdy uczestnik warsztatów otrzyma swój tablet, zestawy warsztatowe oraz opiekę wykwalifikowanego instruktora.
Warsztaty taneczno - ruchowe, gry i zabawy:




układy taneczny w rytmach Hip-Hop, mix dance I inne
zabawy na świeżym powietrzu
gry zespołowe
WYCIECZKA 06.07.22 /ŚRODA/-Bazylowa Polana w Piotrowicach- Zagroda Edukacyjna.

Warsztaty skierowane do dzieci od 6 roku życia. Podczas zabawy w „retro wieś”, przeniesiemy się
w czasie do wiejskiego życia dzieci sprzed stu laty. Poznamy zabawy, które towarzyszyły naszym
babciom i prababciom i były źródłem radości i niesamowitej pomysłowości naszych przodków.
Ponieważ dzieci od najmłodszych lat brały udział w pracach polowych i domowych,
zaprezentujemy i wykonamy najpopularniejsze czynności codzienne. Postaramy się także
przygotować samodzielnie prosty posiłek. Podczas spaceru po okolicy zbierzemy dary natury i
jeżeli nie będą nadawały się do jedzenia, wykorzystamy je do zabaw artystycznych. Zabawy o
tematyce przyrodniczej i ekologicznej, biesiada przy radośnie płonącym ognisku i aromatycznym
zapachu pieczonych kiełbasek.
II tydzień/11-15.07.22 godz. 08:00-16:00
Warsztaty szalonego chemika:
 Najdziwniejsza ciecz świata -zabawa z cieczą newtonowską próby wznoszenia budowli.
 Zabawy z pianą w pianie-malowanie pianą, płynne obrazki, zabawy z bańkami mydlanymi.
 Magiczne farby-tworzenie farb rosnących i gumowych- ozdabianie przedmiotów.
 Z czego zrobić lizaka? Proste sposoby na słodkości na patyku.

Dwudniowe warsztaty plastyczno-upcyklingowe UWAGA !!! Każdy uczestnik przynosi swoje rzeczy do malowania ,kurtki jeans ,koszulki, buty lub
inne.
Warsztaty plastyczno – upcyklingowe
 ,,Zimny batik”-uczestnicy malują ubrania, buty (UWAGA! Ubrania np. jasna koszulka, jeansy we własnym zakresie)
 Technika stemple-uczestnicy wykonują stemple z ziemniaków, marchwi, liści.
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„Malowanie palcami”- uczestnicy tworzą malowanie palcami na ubraniach.
Technika mieszana- uczestnicy tworzą projekt za pomocą technik, które poznały na warsztatach.
Dwudniowe warsztaty modelowania figurek z masy cukrowej i kamieniczki z piernika.
Lepienie figurek z masy cukrowej
Poznamy sposoby barwienia masy cukrowej i łączenia kolorów
Poznamy sposoby modelowania i dekorowania
Na warsztatach każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji : maty ,patyczki modelarskie,
wałki ,pędzle, foremki i inne narzędzia.

Warsztaty -piernikowa świecąca kamieniczka
Zapoznamy się z ciastem piernikowym a także jak wykonać lukier królewski
Każdy uczestnik wykona kamieniczkę z ciasta piernikowego a po upieczeniu połączy elementy i ją ozdobi.
Świeczka , którą umieścimy w środku kamieniczki pięknie będzie oświetlać okienka naszej
kamieniczki.

WYCIECZKA 13.07.22 /ŚRODA/-Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka
❖ Wizyta w dwóch gospodarstwach gm. Żmigród, odległych od siebie o 15 km: 30-letnie
gosp.
rybackie (Ruda Żmigrodzka, ul. Bielika 1) i gosp. rolne z wielbłądami i alpakami (Sanie 17)
❖ Degustacja mleka wielbłądów, ciekawostki o zwierzętach
❖ Głaskanie i dokarmianie dromaderów, danieli oraz alpak marchewkami przywiezionymi
przez
dzieci
❖ Pokaz żywych ryb w punkcie ich sprzedaży oraz prezentacja stroju i sprzętu rybackiego
❖ Obserwacja flory i fauny na ścieżce przyrodniczej nad stawami (lornetki, lupy, atlasy,
pomoce
dydaktyczne);
❖ Wyżywienie własne lub z Karczmy Rybnej (możliwość zorganizowania ogniska); ❖ Tematyczne
zabawy na dużym trawiastym terenie.
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III tydzień/ 18-22.07.22 godz. 08:00-16:00
Warsztaty Teatralne:
W programie zajęć m.in.
 ruch sceniczny,
 dykcja
 emisja głosu
 improwizacja indywidualna i grupowa
 praca nad etiudą
 praca zespołowa
 interpretacja tekstu
 praca nad scenariuszem
Warsztaty kończą się pokazem etiudy teatralnej, stworzonej na podstawie pomysłów
uczestników.

Warsztaty są prowadzone przez zawodowych aktorów, z doświadczeniem w pracy scenicznej
oraz pedagogicznej.
Warsztaty w Pracowni Plastycznej Katarzyny Witke
 techniki graficzne- kolografia (grafika strukturalna)
 odbitki z rysunków na piance
 lepienie z gliny samoutwardzalnej- skrzacie chatki- prace przestrzenne z wykorzystaniem
odcisków roślin.
 figurki zwierzaków z papier mache
 ozdabianie prac z dnia 2 i 3 z wykorzystaniem farb akrylowych i techniki kolażu.
Zajęcia sportowe, gry i zabawy.
W programie :
 zabawy naszych rodziców (gry w gumę, kabel, bule, klasy, babajaga patrzy itp.)
 zabawa w berka
 zabawa w chowanego
 podchody
 Quiz o zdrowiu
 Quiz olimpijski
 Zabawa w rekina
 Berka murarza
 Piłka patrzy
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Zbijaka
WYCIECZKA 20.07.22/ŚRODA/- Wioska Indiańska Pocahontas

Zwyczaje, tradycje i obrzędy indiańskie szczególnie działają na wyobraźnię dziecięcą i niosą
pożyteczne
wartości związane z umiejętnością życia w grupie. Wpływają na kształtowanie odpowiedzialnej
postawy
wobec siebie i innych. Kontakt z otaczającą przyrodą, poruszanie tematów związanych ze światem
zwierząt i roślin, propagowanie zachowań proekologicznych dotyczących ochrony przyrody,
umiejętności życia
w harmonii z otacząjącym światem – gwarantują wszechstronne wykorzystanie czasu i miejsca.
IV tydzień/25-29.07.2022 godz. 08:00-16:00
Warsztaty w Pracowni Plastycznej Katarzyny Witke
 techniki graficzne- kolografia (grafika strukturalna)
 odbitki z rysunków na piance
 lepienie z gliny samoutwardzalnej- skrzacie chatki- prace przestrzenne z wykorzystaniem
odcisków roślin.
 figurki zwierzaków z papier mache
 ozdabianie prac z dnia 2 i 3 z wykorzystaniem farb akrylowych i techniki kolażu.

Dwudniowe warsztaty fotograficzne i cyjantopii w dniach 28 i 29.07.22
 Warsztaty polegają na omówieniu techniki oraz na samodzielnym pokrywaniu papieru
substancją światłoczułą, a następnie tworzeniu własnych kompozycji na papierze, warsztaty z cyjanotypii, są świetną zabawą i wstępem do poznania fotografii analogowej.
Uczestnicy swoje prace oprawia w ramkę i zabiorą do domu.
Warsztaty taneczno - sportowe, gry i zabawy:
 układy taneczny w rytmach Hip-Hop, mix dance I inne
 zabawy na świeżym powietrzu
 gry zespołowe
Dwudniowe warsztaty wirtualna rzeczywistość.


Dzięki wykorzystaniu specjalnych gogli , słuchawek oraz kontrolerów ruchu poznamy wirtualną
rzeczywistość.
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Dzięki zawansowaniu technologicznemu możemy przenieść się w dowolne miejsce na ziemi np.
zwiedzić Paryż, jeździć na Rollercoaster w parku rozrywki, nurkować i oglądać rafę koralową lub
brać udział w wyścigach, jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia ora twórców aplikacji.

WYCIECZKA 27.07.22 /ŚRODA/- Gospodarstwo agroturystyczne Kruczyna w Pęgowie
Pobyt w gospodarstwie ma typową sielską atmosferę, urozmaiconą kontaktem ze zwierzętami
oraz warsztatami z rękodzieła. Należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Na terenie
obiektu znajduje się miejsce biwakowe. Goście mają możliwość wypożyczenia rowerów.
Organizowane są ogniska oraz gry i zabawy dla dzieci. Dzieci pokonując leśną ścieżkę
edukacyjną,
mogą w ciekawy i przyjemny sposób poszerzać swoją wiedzę o przyrodzie
Aktualizacja oferty na dzień 27/06/2022
W razie pytań – tel. 881 921 620
* ilość miejsc ograniczona, grupy od 12 do 15 uczestników w zależności od warsztatów.
* koszt warsztatów zawiera niezbędne materiały do ich przeprowadzenia oraz koszt pracy
instruktora.
* wyżywienie w własnym zakresie.
* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w ofercie bez podania przyczyny.

