(oferta ważna od stycznia do marca 2017r.)

Fundacja Ars istnieje już od 13 lat i jest jedną z najaktywniej działających organizacji pożytku
publicznego na terenie Poznania. Warsztaty edukacyjno – artystyczne, które organizujemy dla szkół
i przedszkoli mają na celu rozwijanie w dzieciach zdolności manualnych, kreatywnego myślenia oraz
wrażliwości na sztukę. Wzmacniamy potencjał dzieci do działań twórczych, a po przez zabawę i dyskusje
staramy się zachęcać ich do zabierania głosu w tematyce kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

1.Podstawowe elementy warsztatów artystycznych:
•Warsztaty plastyczne - mają na celu zapoznanie dzieci z nauką kompozycji
i różnymi technikami malarskimi takimi jak: action painting, akwarela, dekalkomania, frottage, grataż,
puentylizm, malarstwo akrylowe, temperowe, pastela, grafitti, węgiel, witraż.
•Warsztaty teatralne – mają na celu zachęcić dzieci do przełamywania lęku, jaki towarzyszy każdemu
na scenie. Uczestnicy poznają różnorodne techniki teatralne oraz ruch sceniczny. Zostają wprowadzeni
w zagadnienia emisji głosu. Dostosowując warsztat do konkretnej tematyki uczestnicy mają okazję m.in.
trenować aktorstwo, budować scenografię, tworzyć kukiełki teatralne. Oferujemy scenę z profesjonalnym
nagłośnieniem i oświetleniem.
•Warsztaty taneczne – mają na celu trening koordynacji ruchowej, równowagi
i kondycji. Podczas warsztatów dzieci mają okazję zapoznać się z różnymi stylami tanecznymi, między
innymi: zumba, taniec nowoczesny, elementy tańca towarzyskiego takiego jak cha-cha, walc i salsa.
Trudność układów tanecznych dostosowana jest do wieku i rozwoju dzieci.
•Rękodzieło – warsztaty, podczas których każde dziecko zapozna się z różnymi technikami tworzenia
małej sztuki użytkowej. W zajęciach zostaną wykorzystane elementy rzeźbiarstwa, modelarstwa, techniki
zdobnicze i elementy dekoracyjne szkła, drewna, tkanin i plastiku. Zapoznamy się z technikami:
decoupage, quiling, ażurowaniem oraz iluminowaniem. Proponujemy m.in.:
- tworzenie lampionów;
- malowanie na szkle,
- globusy z paper mache (2 zajęcia);
- malowanie na prześcieradle;
- warsztaty konstrukcyjno – plastyczne, w których dzieci z tektury, wielkoformatowych pudeł oraz farb
odtworzą zabytki Poznania;
•Warsztaty muzyczne – mają za zadanie uwrażliwić dzieci na dźwięki. Poprzez zabawę dzieci będą mogły
zrobić własne instrumenty, zapoznać się z różnymi gatunkami muzyki, poznać kompozytorów muzyki
klasycznej. Każde dziecko będzie mogło poczuć się artystą, biorąc udział w warsztatach wokalnych oraz
instrumentalnych.
W każdym miesiącu odchodzimy ciekawe święta, dzięki którym zapoznajemy dzieci
z różnymi elementami kultury. Na zajęcia ze świąt nietypowych można zapisywać się
w okresie do dwóch tygodni od dnia, w którym obchodzone jest święto.

STYCZEļ I LUTY

W FUNDACJI ARS

STYCZEŃ
1. Bale karnawałowe, podczas których dzieci poznają zwyczaje zapustne w polskiej kulturze ludowej oraz
tradycje i symbole najsłynniejszych światowych karnawałów w Rio de Janeiro i Wenecji. Cała impreza
będzie animowana zabawami integracyjnymi i muzycznym. Urozmaiceniem warsztatów będzie tworzenie
maski Weneckiej, które dzieci będą mogły zabrać do domu.
2. Święto Babci i Dziadka. W trakcie warsztatów dzieci wykonają upominki dla swoich dziadków.
Proponujemy warsztaty z:
- etui na komórki z filcu
- ramkę do zdjęcia
- broszki lub breloczki do kluczy
- kolorowe serduszka z masy solnej
Warsztaty będą dobierane biorąc pod uwagę możliwości manualne dzieci.

LUTY
1. Ferie zimowe. Od 30.01.2017 – 12.02.2017 – Zapisy indywidualne
2. Walentynki (14.02) Warsztaty podczas których, porozmawiamy o pozytywnych emocjach, przyjaźni
i miłości. W ramach zajęć proponujemy warsztaty plastyczne
i rękodzielnicze np.:
- kolorowe serduszka z masy solnej
- tworzenie wazonów/lampionów metodą decoupage
3. Światowy Dzień Kota ( 17.02). Na zajęciach porozmawiamy z dziećmi
o odpowiedzialności za domowe zwierzęta. Omówimy umiejętności jakie powinniśmy mieć opiekując się
zwierzakami domowymi. Efektem warsztatów będzie stworzenie pracy plastycznej:
- ruchome zwierzaki – warsztat konstrukcyjny
- portret kota węglem.
4. Dzień Dinozaura (26.02). Dowiemy się jak żyły wielkie gady, poznamy ich zwyczaje
i ciekawostki oraz stworzymy jedyne w swoim rodzaju skamieliny. Zajęciom towarzyszyć będzie projekcja
multimedialna. Warsztaty, które proponujemy:
- tworzenie śladów prehistorycznych zwierząt z masy solnej

Do 03.03.2017 – OGŁOSZENIE KONKURSU NA ŚWIĄTECZNĄ POCZTÓWKĘ
– edycja wielkanocna

1. Światowy Dzień Pisarzy (03.03). Zapraszamy na warsztaty literackie, których zadaniem jest wzbudzanie w
dzieciach potrzeby czytania książek dla przyjemności. Podczas zajęć nauczymy się pisać i konstruować teksty
literackie m.in. bajkę lub komiks oraz ilustracje do ulubionych opowieści.
2. Dzień Kobiet (08.03). Zapraszamy na imprezę, podczas której będziemy obchodzić święto każdej kobiety
i dziewczynki. Baliki będą animowane ciekawymi zabawami muzycznymi i konkurencjami.
3. Europejski Dzień Mózgu (18.03) Nietypowe święto, którego zadaniem jest pobudzanie kreatywności
i nauka niekonwencjonalnych rozwiązań artystycznych. kreatywność. Porozmawiamy z dziećmi o sztuce
i malarstwie, o tym w jaki sposób wykorzystywać własne pomysły do tworzenia różnego rodzaju obrazów
i dzieł sztuki. Proponujemy:
- zwariowane kolaże – stworzenie obrazków z wykorzystaniem różnorodnych, nie plastycznych materiałów
- artystyczne łamigłówki – zabawy i quizy z wiedzy o sztuce
- kropki i kreski, czyli warsztat sztuki nowoczesnej.
4. Święto wiosny (21.03). Warsztaty, podczas których każdego dziecko będzie mogło:
- malować do muzyki na podstawie suity „The firebird ” Igora Stravinsky
- stworzyć wiosenny pejzaż na plenerze malarskim;
- wykonać portret ,,Pani Wiosny” łączą różne techniki plastyczne z umiejętnością projektowania strojów;
5. Międzynarodowy Dzień Teatru (27.03). Cykl warsztatów teatralnych,
podczas których dzieci będą mogły poznać podstawowe pojęcia związane z aktorstwem, sztuką teatralną
i instytucją kultury, jaką jest teatr. Proponujemy dwa rodzaje warsztatów:
- teatr cieni – podczas którego każde dziecko weźmie udział w tworzeniu i odgrywaniu spektaklu
kukiełkowego
- warsztaty aktorskie –trening umiejętności tj.: poruszanie się na scenie, artykulacja
i ergonomia głosu, emocje i improwizacja. Finałem warsztatów będzie odegranie przez każdego uczestnika
przydzielonej roli w improwizowanym przedstawieniu.

!NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE!
- zajęcia mogą odbywać się w siedzibie Fundacji Ars,
przy ul. Nowowiejskiego 15/15a lub u Państwa w placówce.
- warsztaty trwają 1,5h
- koszt zajęć w siedzibie w Fundacji – 8 zł od obecnego na zajęciach
dziecka;
-koszt zajęć u Państwa w placówce – 10 zł od obecnego na zajęciach
dziecka;

Osoba kontaktowa:
Dorota Chudzik
tel. 509 600 403 lub biuro
fundacji: 61 855 25 45
d.chudzik@ars.org.pl,
www.ars.org.pl

