Warsztaty dla klas
w Miejskim Centrum Kulturalnym
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Miejskie Centrum Kulturalne zaprasza na warsztaty
integracyjno – artystyczne dedykowane dla grup
szkolnych, gdzie wspólnie będziemy pracować nad
szeroko rozumianym rozwojem poprzez zabawę
i różnorodne działania artystyczne.
Warsztaty integracyjno- artystyczne skierowane są do klas szkolnych na każdym
szczeblu edukacji (szkoły podstawowej i gimnazjum, jaki i przedszkoli).
Zajęcia organizowane w Miejskim Centrum Kulturalnym odpowiadają potrzebie wzrostu
realnej komunikacji międzyludzkiej pozwolą dzieciom lepiej poznać się nawzajem, przyjrzeć się
relacjom, jakie nawiązali między sobą, a także doskonalić umiejętność współpracy. Zajęcia
umożliwiają wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz pozwolą na spojrzenie z nowej
perspektywy na relacje w klasie, a wszystko to wypracujemy na polu sztuki i zabawy.
Podczas warsztatów uczestnicy zostaną zaangażowani w serię odpowiednio dobranych zadań,
ćwiczeń i dyskusji, które wzbudzą refleksje na temat własnego funkcjonowania w klasie i relacji
z innymi młodymi ludźmi, będą okazją do rozwijania własnych artystycznych predyspozycji,
twórczego wyrażenie siebie. Drugim głównym celem warsztatów jest wzajemna inspiracja,
rozwijanie zainteresowań artystycznych, eksperyment twórczy, poznawanie sztuki historycznej
i współczesnej. Dla każdej grupy przygotowane zostaną indywidualne zadania warsztatowe,
uwzględniać zainteresowania, potrzeby i możliwości uczestników, tak by ekspresja twórcza była
też świetną zabawą, a inspiracjom nie było końca.
Przykładowe tematy przewodnie warsztatów:
 Cyrkowa przygoda,
 Warsztaty konstruktorskie - Klockolandia,
 Sztuka szuka ucha,
 Twórczy recykling,
 Sztuka użytkowa,
 Małe orgiami,
 Warsztaty sensoryczne –Zmysły Ty też je masz,
 Gry i zabawy z chustą animacyjną,
 Warsztaty integracyjne z elementami twórczego rozwiązywania problemów,
 Kultura i bezpieczeństwo w sieci dla dzieci.

 Poznaj świat oczami dziecka niewidomego.
Polecam organizację tego typu zajęć szczególnie dla klas, które dopiero się poznają
i zaczynają wspólną pracę. Zajęcia integracyjne warto również organizować dla grup, które
wprawdzie już się znają, ale występują trudności w nawiązywaniu relacji, czy komunikacji
między ich członkami.
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