Akademia Kreatywności
z
Zajęcia edukacyjno – artystyczne dla dzieci

Warsztaty DIY połączone z edukacyjną
formą warsztatową
Jak ożywić kwadratową kartkę i stworzyć chodzącego kotka?
- zwierzęta, opieka, odpowiedzialność
W 6o minut dookoła świata - machina na miarę wynalazcy!
- kultura, zwyczaje i nieznane kraje
Kosmiczne podróże - dżem ze smarków ufoli
- wszechświat, współpraca, tolerancja
Magiczny świat Harrego Pottera - nie dla mugoli!
- teatr, animacje i domowe aranżacje
Co mówią drzewa? - kolaże z darów przyrody
- zero waste, ekologia, uważność
Halloweenowe straszydła z zasłony i mydła
- tradycyje, zwyczaje, święta i ich rodzaje
www.projektferajna.pl

Dlaczego nasze zajęcia są wyjątkowe?
Edukujemy poprzez zabawę
Rozwijamy kreatywność i wyobraźnię
Inspirujemy do kreatywnego wyrażania siebie, odkrywania
talentów i nowych zainteresowań
Ćwiczymy umiejętności manualne i ruchowe
Kształtujemy umiejętności społeczne, m.in.: współpraca, inteligencja
emocjonalna, uważność, poczucie własnej wartości, komunikacja,
koncentracja
Wykorzystujemy artystyczne sztuki: teatralne, muzyczne,
plastyczne, rękodzielnicze, dziennikarskie, podróżnicze i inne
Każde zajęcia to praca plastyczna oraz gry i zabawy z materiałów
Flying Tiger
Program oparty o bieżące wydarzenia w roku oraz zainteresowania
grupy
Jesteśmy pełnymi pasji artystycznej, doświadczonymi i
wykształconymi osobami w obszarze pedagogiczno psychologicznym

www.projektferajna.pl

Organizacja zajęć:
czas trwania 1 h - 1,5 h; raz w tygodniu
koszt od 25zł/os

wiek od 5 - 14 lat, grupy wiekowe

Zajęcia odbywają się po lekcjach w Twojej szkole lub placówce
przez Ciebie wskazanej
Wychodzimy naprzeciw rodzicom i organizujemy zajęcia w szkołach
- bezpiecznej i znanej dzieciom przestrzeni. Zdajemy sobie sprawę z
przepełnionych świetlic oraz trudności w dowożeniu ich na dodatkowe
warsztaty.
Zgłoś swoje dziecko przez formularz kontaktowy lub mailowo, napisz w jakiej
szkole chcesz, aby odbyły się zajęcia, a my postaramy się je zorganizować.
Jeśli znasz inne miejsce, które Cię interesuje
(dom kultury, fundacja, instytucja) daj nam znać!
Aktualny rozkład wszystkich już ustalonych zajęć w zakładce "HARMONOGRAM"
na stronie www.projektferajna.pl

Zapisy:

formularz online na stronie internetowej
telefonicznie: 888500004
mailowo: agata@projektferajna.pl (z dopiskiem Trening Umiejętności)
www.projektferajna.pl

