Oferta zajęć dla szkół i przedszkoli
w okresie wakacji letnich

KOCIOŁEK KREATYWNOŚCI
Dąbrowskie

Stowarzyszenie

Na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych

„Otwarte Serca” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej od wielu lat prowadzi
zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Nasze duże doświadczenie w tym zakresie, posiadanie wykwalifikowanej
kadry pracowników-terapeutów, pracowni dostosowanych do zajęć oraz
moc pomysłów sprawi, iż wychodzimy z poszerzoną ofertą dla dzieci
w wieku szkolnym.
Pragniemy przekazać najmłodszym możliwości kreacji i własnej aranżacji
przedmiotów, których mogą używać na co dzień.
Zajęcia dostosowane są do każdej grupy wiekowej.

Zapewniamy !


materiały niezbędne do prowadzenia zajęć



prowadzenie zajęć i opiekę profesjonalistów (2 osoby prowadzące
na grupę)



napoje ciepłe i zimne (nie zapewniamy dzieciom posiłków)



dla nauczycieli/ opiekunów – kawa/herbata

Organizacja zajęć:
Zajęcia jednorazowe
czas trwania 2 godziny lekcyjne (1,5 godz.)
Koszt w zależności od wybranych warsztatów
Kontakt:
Zgłoszenia grup oraz ustalenia terminów i szczegółów zajęć:
32-2619144
stowarzyszenie@otwarteserca.com
Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Otwarte Serca”
ul. Św. Antoniego 107; 41-303 Dąbrowa Górnicza
Wystawiamy fakturę (płatność: przelew/gotówka)
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KOCIOŁEK KREATYWNOŚCI
- „Ceramiczne anioły” – warsztaty ceramiczne (biskwit);
koszt: 265zł/15 os.

- „Cuda z masy papierowej” – malowanie i zdobienie papierowych mis;
koszt 210zł/15 os.

- „Kolorowe filcowe cuda” – tworzenie filcowych magnesów; koszt
225zł/15os.

- „Chodzić każdy może” – warsztaty Nordic Walking;
koszt 190zł/15 os.

- „Koty magiczne istoty”- formy drewniane ręcznie malowane;
koszt 275zł/15 os.

- „Jak malowane!” – zdobienie pudełek techniką decoupage;
koszt 225zł/15 os.

- „Świece żelowe” – tworzenie ozdobnych świec;
koszt 325zł/15 os.

-„Przestrzennie”- tworzenie kartek okolicznościowych metodą
scrapbookingu; koszt 195zł/15 os.
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- „Moje własne mydło” – tworzenie pachnących, kolorowych mydełek;
koszt 230zł/15 os.

- „Drewniane inspiracje” – drewniane zawieszki z własnym napisem;
koszt 235zł/15 os.

- „Gliniane fantazje”- warsztaty ceramiczne (biskwit);
koszt 255zł/15 os.

- „Rytm, dźwięk i ja” -zajęcia bębniarskie na bębnach Djembe

-

muzyczne inspiracje; koszt 70zł/ 8os.

- „Kolorowe okna” – witraże okienne; koszt: 225 zł/15 os.

Organizacja zajęć:
 zajęcia odbywać się mogą w godzinach 9-15
 grupa maksymalnie 15 os. /dzieci
 kadra - 2 osoby prowadzące warsztaty (wykwalifikowana kadra
posiadająca wykształcenie pedagogiczne),
 pomieszczenia:

dostosowane

do

prowadzenia

zajęć,

pracownie

tematyczne z dostępem do pełnego węzła sanitarnego
 zapewniamy ciepłe i zimne napoje
Inspiracje do zajęć będziemy czerpać m. in.

sztuki rdzennych Australijczyków,

ale przede wszystkim rozbudzimy wyobraźnię, poruszymy zasoby własnej
kreatywności,

pracując

na

różnych

materiałach

poćwiczymy

sprawność

manualną, pobudzimy wrażliwość plastyczną.
Zajęcia mają na celu pobudzenie dzieci do kreatywnego i twórczego spędzania
czasu oraz zachęcić do uważnej obserwacji otaczającego świata.
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