
OFERTA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z SIEMIANIC 

10.07-28.07.2017 

ZAPISY DO 16 CZERWCA 

 

DZIEŃ 1:  Trening kreatywności – pierwsze warsztaty w cyklu wakacyjnych spotkań z rękodziełem. 

Mają za zadanie rozwinąć i pobudzić kreatywność uczestników półkolonii oraz pobudzić i zachęcić do 

działań artystycznych, a także ukazać i przybliżyć formy artystyczne, z którymi zetkną się uczestnicy 

podczas działań. 

DZIEŃ 2: Dłonie w ruch – warsztaty pracy z gliną – warsztaty twórcze rozwijające przede wszystkim 

małą motorykę oraz kreatywność poprzez pracę z gliną. 

DZIEŃ 3: Kolorowa historia – warsztaty scrapbookingu - warsztaty tworzenia albumów z 

pamiątkami i innych form (np. kartek okolicznościowych) ozdabianych własnoręcznie 

DZIEŃ 4: Papierowe cuda – warsztaty papier-mache – warsztaty pracy i tworzenia form 

przestrzennych z papier – mache – jednej z najpopularniejszych, jednak trochę zapomnianych technik 

pracy twórczej. 

DZIEŃ 5: Sztuka inspirowana naturą – wycieczka krajoznawcza – uczestnicy półkolonii będą mieli 

okazję przemierzyć szlak elektrowni oraz zainspirować się do dalszych warsztatów twórczych, a 

zarazem poznać część historii swojego regionu 

DZIEŃ 6:  Coś z niczego – warsztaty upcyklingu – warsztaty tworzenia różnych form wyrazu 

artystycznego, w tym także dekoracji do domu czy ogrodu z przedmiotów, które przeznaczono na 

straty. Dzięki warsztatom upcyklingu uczestnicy będą nadawać im nowe życie oraz uczyć się 

racjonalnie wykorzystywać materiały. 

DZIEŃ 7: Włóczkowe Love – warsztaty pracy z włóczkami – uczestnicy podczas warsztatów z 

włóczką poznają nie tylko dobrze znane formy pracy w postaci szydełkowania bądź robótek na 

drutach. Odkryją jak wiele można zrobić z włóczką bez użycia podstawowych narzędzi. 

DZIEŃ 8: Papierowa radość – podstawy quillingu – trudna, jednak bardzo efektowna sztuka 

quillingu także będzie przedmiotem warsztatów podczas półkolonii letnich. Uczestnicy dzięki temu 

odkryją inne formy pracy z papierem oraz pokłady wyobraźni, które posiadają 

DZIEŃ 9: Cudownie kolorowo – warsztaty bibułkarstwa – warsztaty tworzenia form 

przestrzennych z bibuły to jedne z bardziej popularnych form pracy twórczej, podczas których 

uczestnicy pracują twórczo przy użyciu rozmaitych rodzajów bibuły, łącząc je ze sobą odkrywają nowe 

możliwości. 

DZIEŃ 10: (Za)filcowane warsztaty – warsztaty pracy z filcem. Uczestnicy podczas warsztatów 

będą mieli okazję pracować za pomocą różnych metod prazy z filcem (w tym filcowanie na mokro i 

sucho z wykorzystaniem czesanki oraz gotowych płatów filcu) oraz naucza się je łączyć podczas 

tworzenia drobnych form artystycznych bądź biżuterii i akcesoriów. 

DZIEŃ 11:  Coś z niczego II – warsztaty upcyklingu - warsztaty tworzenia różnych form wyrazu 

artystycznego, w tym także dekoracji do domu czy ogrodu z przedmiotów, które przeznaczono na 



straty. Dzięki warsztatom upcyklingu uczestnicy będą nadawać im nowe życie oraz uczyć się 

racjonalnie wykorzystywać materiały. 

DZIEŃ 12: Ciąg(utki) do zabawy – masy plastyczne – uczestnicy poprzez tworzenie, poznawanie 

zasad działania i zabawę z masami plastycznycmi (w tym m. in. Ciepły śnieg, zimna porcelana itp. ) 

będą rozwijać kreatywność i małą motorykę. 

DZIEŃ 13: Magia światła – witraże dla każdego – uczestnicy poznają zasady tworzenia witraży 

metodą angielską oraz papierowych. Będą mogli także stworzyć własny witraż.  

DZIEŃ 14: Włóczkowe Love II – warsztaty pracy z włóczkami - uczestnicy podczas warsztatów z 

włóczką poznają nie tylko dobrze znane formy pracy w postaci szydełkowania bądź robótek na 

drutach. Odkryją jak wiele można zrobić z włóczką bez użycia podstawowych narzędzi. 

DZIEŃ 15: Podsumowanie Artystycznych Wariacji – podsumowanie półkolonii letnich, podczas 

którego odbędzie się prezentacja pracy twórczych oraz metod pracy, a także piknik rodzinny. 

 

PŁATNOŚCI: Pokrycie kosztów przejazdu przez uczestników (bilety autobusowe) 


