WARSZTATY EDUKACYJNO–PLASTYCZNE DLA DZIECI
Krówka Matylda z Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie serdecznie zaprasza dzieci
z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych klas I–III na interaktywne zwiedzanie
połączone z warsztatami edukacyjno–plastycznymi.
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym są dostosowane do ich możliwości
poznawczych i zainteresowań. Walorem tego typu zajęć jest z jednej strony usystematyzowanie i utrwalenie
wiedzy uzyskanej podczas zwiedzania ekspozycji Muzeum, z drugiej zaś rozwijanie własnych pasji
i zainteresowań. Są one także okazją do wzajemnej integracji i formą przyjemnego spędzenia wolnego
czasu. Przygotowane przez nas zajęcia charakteryzuje angażowanie najmłodszych uczestników do
aktywności, działań twórczych oraz nauka poprzez zabawę.
W swojej ofercie proponujemy warsztaty w cenie 5,00 zł/osoba (jeśli nie zwiedzamy Muzeum). Jeżeli
zdecydują się Państwo na połączenie warsztatów ze zwiedzaniem muzeum i zakup biletu wstępu na salę
ekspozycyjną cena warsztatów wynosi 3,50 zł/osoba.
Przykładowe tematy warsztatów:













Wiejska zagroda – korzystając z talerzy papierowych, które z założenia nie są wykorzystywane
w plastyce, stworzymy nietuzinkowe prace, mianowicie zwierzątka żyjące w wiejskiej zagrodzie
(czynności: odrysowywanie, wycinanie, wydzieranie, klejenie);
Stworki z recyklingu – każde dziecko będzie miało możliwość wykonania swojego własnego
i wyjątkowego stworka ze styropianowego pudełka, któremu dodatkowo można nadać jakąś
funkcję, np. stworek na spinki do włosów, bądź na resoraki (czynności: wycinanie, klejenie,
malowane farbami);
Tęczowy wir mleczny – malowanie po mleku kolorowymi barwnikami połączone z eksperymentem,
podczas którego tworzy się barwny wir mleczny - jest nie lada zaskoczeniem dla każdego dziecka
(czynności: zakraplanie barwnika, malowanie patyczkiem);
Krówka na łące – wykonana z rolki po papierze toaletowym, dla której dziecko dodatkowo
projektuje przestrzeń pełną barwnych kwiatów (czynności: wydzieranie, klejenie, malowanie farbą,
skręcanie bibuły);
Zwierzęta z recyklingu – wykonane z rolek po papierze, jako źródło kreatywnych prac plastycznych,
w tym przypadku zwierząt (czynności: wycinanie, klejenie, malowanie, ozdabianie);
Zabawa pieczątkami – stemplowanie przez dziecko szkicu odrysowanego, bądź przyklejonego
pieczątkami z różnych tworzyw np.: patyczków higienicznych, korków plastikowych, gąbki, słomki,
folii bąbelkowej, co przynosi dużo frajdy (czynności: stemplowanie, malowanie, klejenie);
Zakładka do książki – zadaniem dziecka jest zaprojektowanie wzoru i naniesienie go mazakami na
gotową zakładkę ze sklejki (czynności: malowanie);
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Prace plastyczne z origami kołowego – techniką origami płaskiego z kół możemy stworzyć proste
modele zwierząt, bądź różnorodne kompozycje (czynności: składanie kolorowych kół różnej
wielkości, formowanie z nich modeli origami, komponowane, układane na kartce we właściwy wzór,
klejenie);
Zabawa oddechowa z wykorzystaniem woreczka strunowego – wykonanie zabawki logopedycznej,
dzięki której dziecko będzie mogło poćwiczyć oddech oraz dodatkowo stworzyć bajkowy, ruchomy
obraz za pomocą wznoszących się i wirujących kółeczek (czynności: odrysowywanie, kolorowanie,
przygotowanie i umieszczenie materiału w woreczku, zrobienie otworów w woreczku, zabawa
z dmuchaniem przez słomkę);
Obraz 3D – korzystając z talerzy papierowych i przeźroczystych dziecko może stworzyć obraz
tematyczny na każdą porę roku (czynności: odrysowywanie, wycinanie, klejenie, wypełnienie).

Istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia zakresu i tematyki prowadzonych zajęć.
Materiały do warsztatów zapewnia Muzeum Mleka i są one wliczone w cenę prowadzonych zajęć.
Wszystkie prace stają się własnością uczestników naszych warsztatów plastycznych. Dodatkowo każdej
grupie, która zaangażuję się w pracę na zajęciach zostanie wręczony przez Krówkę Matyldę pamiątkowy
dyplom.
Wielkość grupy: od 15 do 30 dzieci
Czas trwania warsztatów edukacyjno–plastycznych od 1 do 1,5 h (w zależności od wieku uczestników
i indywidualnych ustaleń).
Warsztaty odbywają się w terminie i godzinach ustalonych po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Zamawiając warsztaty, prosimy o przygotowanie następujących informacji:
1.
2.
3.
4.

Termin planowanej wizyty
Wybrany temat zajęć
Wiek uczestników i wielkość grupy
Dane kontaktowe nauczyciela zamawiającego warsztaty.
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WARSZTATY SENSORYCZNO-PLASTYCZNE DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Krówka Matylda z Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie serdecznie zaprasza dzieci
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi na interaktywne zwiedzanie połączone z warsztatami
sensoryczno-plastycznymi.
Zajęcia zabawowo-sensoryczne, bądź pokazy skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Celem warsztatów jest szukanie porozumienia z dziećmi niepełnosprawnymi
wszystkimi możliwymi kanałami komunikacji, w tym przypadku za pomocą zmysłów. Warsztaty są
dodatkową atrakcją Muzeum, występującą w formie zabawy połączonej z usprawnianiem manualnym,
czuciowym i kojarzeniowym. Udział w zajęciach jest także okazją do wzajemnej integracji i formą
przyjemnego spędzenia wolnego czasu. Przygotowane przez nas zajęcia charakteryzuje angażowanie
najmłodszych uczestników do aktywności, wyrażania własnych emocji i nauka poprzez zabawę.
Co się wydarzy podczas warsztatów:
1. Nie będziemy się martwić brudną rączką, bądź ubraniem.
2. Dzieci będą świetnie się bawić.
3. Będziemy pobudzać maluchy do rozwoju poprzez zmysły i sensoryczną zabawę.
W swojej ofercie proponujemy warsztaty w cenie 5,00 zł/osoba (jeśli nie zwiedzamy Muzeum). Jeżeli
zdecydują się Państwo na połączenie warsztatów ze zwiedzaniem muzeum i zakup biletu wstępu na salę
ekspozycyjną cena warsztatów wynosi 3,50 zł/osoba.
Przykładowe tematy warsztatów:




Eksperymenty pokazowe z udziałem widza
Zachęcamy do udziału w kolorowych eksperymentach, związanych z wodą, cieczami o różnej
gęstości, kolorowymi barwnikami spożywczymi. Dostarczą one nie tylko niezapomnianych wrażeń
wizualnych, ale również zaangażują do udziału w ich realizacji widza, co może okazać się
fascynującą przygodą.
Zabawy i zabawki sensoryczne:
– Żelowe woreczki sensoryczne – dzieci wykonają własnoręcznie zabawkę, która pozwoli im
ćwiczyć motorykę małą za pomocą prostych zadań. Same zdecydują, jakie drobne, kolorowe
przedmioty mają się znaleźć w ich woreczku (czynności: rysowanie na woreczku, napełnienie
woreczka żelem, wrzucenie drobnych przedmiotów, wykonywanie ćwiczeń);
– Zabawa oddechowa z wykorzystaniem woreczka strunowego – uczestnik warsztatów wykona
swoją zabawkę logopedyczną, która posłuży mu do ćwiczenia oddechu oraz dodatkowo stworzy
bajkowy, ruchomy obraz za pomocą wznoszących się i wirujących kółeczek (czynności:
odrysowywanie, przygotowanie i umieszczenie materiału w woreczku, zrobienie otworów
w woreczku, zabawa z dmuchaniem przez słomkę);
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– Malowanie obrazków przez folię – inna niż zwykle metoda malowania farbą, niby na papierze, ale
przez folię stretch. Nowa metoda jest przyjemna dla rąk, zaś obrazki są zachwycające (czynności:
nałożenie kleksów na papier, przyłożenie folii, rozciąganie farby palcami – malowanie).
„Malowanie czym i gdzie popadnie”:
– Abstrakcje malowane kulką – to ciekawa technika, która daje dużo frajdy oraz doskonali
koordynację wzrokowo–ruchową i twórczą wyobraźnię. Kolaże wykonane w kartonowych
pokrywkach od pudełek za pomocą kulek pomalowanych farbami, które następnie wprawia się
w ruch, przykuwają uwagę i cieszą oko (czynności: wrzucenie kulki zanurzonej w farbie do pudełka
i poruszanie pokrywką);
– Zabawa pieczątkami – stemplowanie daje możliwość tworzenia oryginalnych prac. Czynność
polega na wypełnianiu odrysowanego, bądź przyklejonego szkicu pieczątkami z różnych tworzyw,
np.: patyczków higienicznych, korków plastikowych, gąbki, słomki, folii bąbelkowej (czynności:
stemplowanie, malowanie, klejenie);
– Tęczowy wir mleczny – malowanie po mleku kolorowymi barwnikami połączone
z eksperymentem, podczas którego tworzy się barwny wir mleczny (czynności: zakraplanie
barwnika za pomocą pipety, malowanie patyczkiem);
– Rysowanie na papierze ściernym – drobnoziarnisty papier ścierny to doskonały podkład
rysunkowy, na którym najlepiej rysuje się kredkami świecowymi. Papier występuje w kilku kolorach,
więc można dobrać odpowiednie tło do tematu rysunku (czynności: rysowanie);
– Kropkowany kolaż – kreatywna technika, za pomocą której można ozdobić fragmenty
powierzchni, a te z kolei w połączeniu utworzą ciekawą abstrakcję (czynności: zdobienie
patyczkiem kosmetycznym i farbą fragmentu tektury, przyklejanie fragmentów tektury – puzzli za
pomocą rzepa).

Istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia zakresu i tematyki prowadzonych zajęć.
Materiały do warsztatów zapewnia Muzeum Mleka i są one wliczone w cenę prowadzonych zajęć.
Wszystkie prace stają się własnością uczestników naszych warsztatów plastycznych. Dodatkowo każdej
grupie, która zaangażuję się w pracę na zajęciach zostanie wręczony przez Krówkę Matyldę pamiątkowy
dyplom.
Wielkość grupy: od 10 do 15 dzieci
Czas trwania warsztatów edukacyjno–plastycznych ok 1 h (w zależności od wieku uczestników i indywidualnych ustaleń).
Warsztaty odbywają się w terminie i godzinach ustalonych po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Zamawiając warsztaty, prosimy o przygotowanie następujących informacji:
1.
2.
3.
4.

Termin planowanej wizyty
Wybrany temat zajęć
Wiek uczestników i wielkość grupy
Dane kontaktowe nauczyciela zamawiającego warsztaty.
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