
OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH: 
 
TKANINA ARTYSTYCZNA 
Prowadząca – Katarzyna Kurdziel: 
w pracy z dziećmi na pewno będę chciała skupić się na tkactwie (zapoznanie dzieci ze splotami, pojęciem 
wątku, osnowy, podstawowymi narzędziami tkackimi), a dla urozmaicenia zajęć wprowadzić haft 
krzyżykowy oraz batik (oczywiście w wersji bezpiecznej dla dzieciaków - bez gorącego wosku). Przewiduję 
realizację mniejszych prac (realizowanych przez 2 max 3h), aby dzieci nie musiały zbyt długo czekać na 
efekt:) Tematy zajęć planuję m.n. w oparciu o pory roku oraz "kalendarz okolicznościowy" (dni Dziadków, 
Dzień Mamy, Dzień Taty, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie, itp.). 
 
Przykładowy harmonogram: 
1 tydzień: Zapoznanie uczestników z techniką tkacką, przygotowanie warsztatu tkackiego, rozpoczęcie 
pierwszej pracy – mały gobelin 
2 tydzień: Realizacja gobelinu 
3 tydzień: Realizacja i wykończenie gobelinu 
4 tydzień: Ufoludek – tkactwo 
5 tydzień: Ufoludek – tkactwo – wykończenie, Sowa – tkactwo – wykończenie itd. 
W planie są: flaga Polski, żółw, zakładka na Dzień Babci i Dziadka, motyw świąteczny – haft, batik, coś na 
Dzień Mamy itp. 
 
ZAJĘCIA TEATRALNE 
Prowadząca – Stefania Pilch 
ZAJĘCIA ADRESOWANE SĄ DO UCZESTNIKÓW, jeżeli:                                          
- chcą robić coś atrakcyjnego, 
- chcą pracować nad sobą,                            
- chcą przełamać barierę wstydliwości,   
- chcą uruchomić swój głos i ciało,          
- chcą występować przed publicznością,     
- chcą być dynamiczne, radosne, otwarte, 
- chcą pozbywać się lęku podczas wystąpień, wypowiedzi,                                       
- chcą nauczyć się improwizacji( klasycznej, dramatycznej, emocjonalnej, ruchowej, wokalnej. 
Przez zabawy i gry teatralne, które wyzwalają pozytywną energię, otwierają na świat, integrują, uczą pracy               
zespołowej, rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność.                                                            
CO  BĘDZIEMY ROBIĆ?                                          
Będziemy bazować na wiedzy i umiejętnościach uczniów, będziemy je poszerzać, utrwalać, rozwijać i             
pogłębiać, np. tworzenie własnych tekstów, z  uwzględnieniem pomysłów własnych.  
Praca nad tekstem literatury klasycznej, ale też nad obrazem, plakatem, dziełami sztuki, karykaturą,             
komiksem, operetką itd. inscenizacje scenek rodzajowych, ale też realizacja własnych autorskich           
scenariuszy okolicznościowych, fragmentów teatrzyków, komedii czy dramatów. Praca ta, to          
wieloaspektowe indywidualne podejście do uczestników, ćwiczenie i trenowanie tego, czego wymaga dana            
osoba, oczywiście przy założeniu możliwości liczbowej ( po zapoznaniu się z potrzebami uczniów).  
Grupa ok 5,6 osób. Ale też potrzeba łączenia poszczególnych grup do tworzenia np. inscenizacji,              
prezentacji czy wystawy. Kreacja umiejętności dziecka jest odpowiedzią na jego siedzący tryb życia,             
pochylanie się nad telefonem, komputerem. Jest antidotum na stres, strach, napięcie, niepewność i             
zamykanie się przed światem. Poprzez kreatywność człowiek uczy się kochać także samego siebie i swoje               
życie. Radość tworzenia i rozumienia jest najpiękniejszym  Darem Natury.  
 


