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Warsztaty edukacyjno - artystyczne
dla szkół i przedszkoli

Projekt Ferajna organizuje kreatywne zajęcia dla dzieci w obszarach edukacji
kulturalnej, ekologicznej, społecznej i sportowej, wzbogacając program edukacyjny
szkół i przedszkoli. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z wielu

poznańskich placówek oświatowych.

merytoryczne wprowadzenie do tematu
zabawy integrujące Waszą Ferajnę

gry i zabawy ruchowe uwalniające energię
część artystyczną np. pracę plastyczną

ćwiczenia relaksacyjne kształtujące uważność

Scenariusze zajęć dostosowujemy do wieku, możliwości i ilości uczestników w grupie,
dlatego zawsze rozmawiamy o Państwa indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach.

Każde zajęcia zawierają:

90 min.min. 10 osób 25 zł/osPrzyjeżdżamy do
szkoły lub przedszkola!

Rezerwacja warsztatów:
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Rezerwacja warsztatów:

Szanowni Nauczyciele! 
Przedstawiamy kalendarium warsztatów

na sezon jesienno-zimowy 2019/2020

Wyróżnia nas pomysłowość, elastyczność i indywidualne podejście 
Uwzględniając zainteresowania dzieci i Państwa preferencje,
wspólnie zaplanujemy warsztaty i wybierzemy odpowiednie

aktywności. Realizujemy m.in warsztaty:

Jeśli nie znajdą Państwo szukanej tematyki w naszej ofercie,
zaprojektujemy nowy spersonalizowany scenariusz zajęć,

będący rozwinięciem podstawy programowej!
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Rezerwacja warsztatów:

WRZESIEŃ

"Dzień emotikona"
Nowoczesne święto zachęcające do rozmowy na temat okazywania emocji. Zabawy

teatralne, kształtujące pewność siebie i warsztaty psychoedukacyjne uświadamiające,
że wszystkie emocje są dobre. Atrakcyjny dla dzieci temat, który kryje w sobie

głębokie przesłania o uczuciach i emocjach. Podczas części artystycznej wykonamy
emotikonowe breloki do kluczy, magnesy na lodówkę lub filcowe przypinki!

 
 

“Międzynarodowy Dzień Kropki czyli Święto Kreatywności” 
Czy znacie już historię Vashti? Jeśli nie to musicie poznać opowieść o dziewczynce,
która dzięki nauczycielce uwierzyła we własne możliwośći i stała się prawdziwą

artystką! Cały Świat oszalał na punkcie kreatywnych działań uczniowskich z kropką
w tle! Zaproście nas na obchody do swojej szkoły, a zorganizujemy edukacyjną grę

terenową lub warsztaty artystyczne z nowoczesnymi technikami plastycznymi, które
zainspirują dzieci do poznawania świata nauki i sztuki! 

"Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka"
Bardzo atrakcyjne animacje dla najmłodszych. Ogromna dawka dobrej zabawy

zapewnionej przez uśmiechniętych animatorów, którzy poprowadzą dla Was mini bal.
Muzyka, tańce integracyjne, gry i zabawy ruchowe, quizy, zabawy z chustą animacyjną,

pokaz kolorowych baniek mydlanych XXL,
 a może opowieści ruchowe z elemenatami jogi dla dzieci i warsztaty plastyczne? 

Zaprojektuj z nami wymarzony Dzień Przedszkolaka .
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Rezerwacja warsztatów:

PAŻDZIERNIK

"Światowy Dzień Ptaków"
Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne z "Ptasim Radiem" w tle. Poznamy zagrożone

gatunki i  nauczymy się dbać o ptaki z najbliższego otoczenia. Przy okazji weźmiemy
udział w warsztatach teatralno - dziennikarskich, podczas których trenujemy głos,

poprawną wymowę, kształtujemy dykcję i bawimy się głosem. Inspirowani kolorami
jesieni wykonamy wielobarwne ptaki na patyczkach, z którymi powędrujemy w świat

 
“Lektury ożywione – bliskie spotkanie z bohaterami lektur w ich świecie”

Warsztaty literackie, dzięki którym czytanie przestanie być szkolnym
obowiązkiem, a stanie się niezwykłą przygodą. Skontaktuj się z nami, by wybrać

lekturę, którą klasa opracuje w nieszablonowy sposób, dobrze się przy tym bawiąc!
Promujemy czytelnictwo na początku roku szkolnego, by zachęcić do czytania

lektur i wykorzystywania motywów z książek w pracach plastycznych.

“Cztery Pory na Kolory: Jesień”
 Światowy Dzień Sztuki jest inspiracją do rozpoczęcia spotkań ze sztuką plastyczną,
podczas cyklu na którym wraz z dziećmi poznajemy naukowe ciekawostki i kolory

czterech  pór roku oraz nowe techniki plastyczne i rękodzielnicze. Na wrześniowych i
pażdziernikowych spotkaniach wydobędziemy twórcze pomysły inspirowane

jesiennym krajobrazem.
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LISTOPAD

“Międzynarodowy Dzień Muzyki"
 A gdyby tak wsłuchać się w rytm Ziemi? Dowiedzieć się co przyrodzie w duszy gra?

Gdy usłyszymy wołanie naszej Planety o pomoc, nie ominie nas temat ekologii i dbania
o nasze otoczenie. Weźmiemy udział w integracyjnym przedstawieniu dramowym,

poznamy sposoby na bycie eko, a podczas warsztatu plastycznego zajmiemy się sztuką
recyklingu, tworząc unikalne instrumenty. To wszystko w rytmie bicia serca naszej

Planety - będziemy słuchać uważnie, podczas lekcji ciszy. Wspólnie zagramy
improwizowany koncert na instrumentach z całego świata.  Podczas Międzynarodowego

Dnia Muzyki dostroimy się do dźwięków, którymi obdarza nas jesienna natura.

"Szlakiem Koziołków, Króla Kruków i Świętego Marcina..."
         Listopad to dla Poznaniaków czas pachnący Świętomarcińskim Rogalem

 i pieczoną gęsiną. To również najwyższy czas by poznać najważniejsze legendy naszej
małej ojczyzny- Wielkopolski. Jeśli przy okazji możemy się pobawić i czegoś nowego

nauczyć to już brzmi jak plan na listopadowy warsztat! Proponujemy zajęcia teatralne na
podstwie legend, prace plastyczne z symbolami charakterystycznymi dla Poznania

 i okolic, słuchowiska, na których powstanie Wasza legenda, 
czy też warsztaty z elementami architektury Poznania. 

"Dzień Pluszowego Misia"
Nie lada gratka dla każdego przedszkolaka! Świętujmy razem, śpiewając misiowe
piosenki, tańcząc misiowego walczyka i poznając prawdziwą historię pierwszej

przytulanki, którą pokochały dzieci! Misie z bajek, legend, baśni z całego świata 
w jednym miejscu! Z pluszowych, miękkich materiałów, przy odrobinie wyobraźni

wyczarujemy unikatowe, misiowe arcydzieła!
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GRUDZIEŃ

"Fabryka Świętego Mikołaja"
Mikołajki to nie tylko okazja do obdarowania dzieci upominkami, to także ważna lekcja o
pomaganiu, empatii i dzieleniu się z innymi. Na podstawie legendy o Świętym Mikołaju

omawiamy ważne sprawy takie jak dobroczynność, a także poznajemy legendy o
dobroczyńcach z różnych stron świata. Na koniec wykonamy mikołajkowe upominki, które

będą dla dzieci zarówno warsztatem plastycznym jak i prezentem.

“Tradycje Bożonarodzeniowe w Polsce i na Świecie ” 
Warsztat podróżniczy, podczas ktorego dowiemy się jak spędzają święta nasi sąsiedzi

i dzieci z odległych krańców świata. Będziemy mogli porównać zdobytą wiedzę ze
znanymi nam tradycjami. Ponadto poznamy dawne zwyczaje bożonarodzeniowe,

rozwiązując rebusy, łamigłówki i tworząc niesamowite ozdoby i dekoracje świąteczne
inspirowane sztuką regionalną. 

“Prezenty pod choinkę - warsztaty rękodzielnicze ” 
Podczas warsztatu poznamy historię drzewka bożonarodzeniowego, spróbujemy ubrać
choinkę z zamkniętymi oczami, a także zatańczymy świąteczny taniec integracyjny! 
 Stworzymy kiermasz pomysłów prezentowych, ucząc się przy okazji kliku dobrych

manier związanych z wręczaniem i otrzymywaniem prezentów.  Czas umili nam
wspólne kolędowanie i wykonywanie prezentów pod choinkę (np. pudełka na skarby) 

 lub na choinkę (ozdoby z zimnej porcelany, malowanie bombek).
 

ABY WYBRAĆ RODZAJ PRACY PLASTYCZNEJ PROSIMY O KONTAKT
 


