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TAKTYLNE POZNAWANIE ŚWIATA
Zajęcia manualno - rozwojowe

1 warsztat
45 min.

Ręce dostarczają nam taktylnych doznań zmysłowych, za ich pośrednictwem
poznajemy świat i otaczającą nas rzeczywistość. Tworzymy, kreujemy, robimy rzeczy
niesamowite i te codzienne…
Warsztaty taktylne bazują na założeniach edukacji kreatywnej. Uczestnicy, poprzez
różne formy aktywnych działań manualnych, pobudzają swoją wyobraźnię i emocje.
Poznawanie dłońmi dostarcza bodźców sensorycznych i stymuluje efektywne działanie
wszystkich części mózgu. Twórcze działania taktylne oparte są na zabawach
konstrukcyjnych, w wyniku których powstają określone wytwory.
Warsztaty oparte są na odpowiedzialności ekologicznej i recyklingu - pozwalają poznać
niecodzienne wykorzystanie codziennych surowców. Stosujemy metodę modelowania,
czyli uczenia przez obserwację i naśladowanie.

CELE

* rozwój umiejętności manualnych
oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
* poznawanie przez doświadczanie i działanie,
z wykorzystaniem różnych technik twórczych,
materiałów oraz narzędzi artystycznych
* wzmacnianie poczucia wartości oraz sprawczości,
indywidualności i oryginalności dziecka
* wzmocnienie potrzeby tworzenia relacji osobowych
i uczestnictwa w grupie poprzez wspólne działania

1. Łapacze snów - poznajemy wiklinę papierową
i różne dodatki (guziki, tasiemki, sznurki)
2. Karuzela geometryczna - poznajemy
i samodzielnie tworzymy kształty z wikliny
papierowej
3. Pompony, frędzle, breloki - poznajemy różne
tkaniny i materiały, tworzymy z nich ozdoby
4. Ramki na zdjęcia i notesy - zabawy z dżinsem
5. Papierowe ozdoby na pogodę i niepogodę doskonalenie umiejętności dokładnego wycinania
6. Skarbonki i portfele - zabawa z opakowaniami
7. Pejzaż 3D - poznajemy różne surowce
i ich nowe zastosowania.
8. Recyklingowe warsztaty sezonowe,
np. weneckie maski karnawałowe, świąteczne
ozdoby z odpadów, przygarnij roślinkę
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działania manualne
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WARSZTATY

działania ekologiczne

pomoce naukowe

prezentacje multimedialne
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specjalistka rękodzieła i rzemiosła;
projektuje i wykonuje odzież,
zabawki oraz elementy wystroju
wnętrz w oparciu o recykling
i upcykling; edukatorka ekologiczna,
koordynatorka warsztatów i szkoleń
dla dzieci i dorosłych

