Szanowni Sąsiedzi,
Dzięki staraniom Rady Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota udało nam się pozyskać fundusze z
Gminy Wrocław na działalność Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży czyli świetlicy.
Mamy przyjemność poinformować, że od 26 wrześnie (wtorek) rozpoczynamy zajęcia dla dzieci w
wieku od 6 do 16 lat (trochę młodsze też dadzą radę☺). Zajęcia będą odbywały się w świetlicy przy
ul. Kamieńskiego 256. Zajęcia są bezpłatne!
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: 791 346 199, na adres mailowy: polanowice@osiedlewroc.pl , przez facebooka https://web.facebook.com/osiedlepolanowice/
lub bezpośrednio w świetlicy w poniedziałki, wtorki i piątki od godziny 16.00 do 19.00. Prosimy o
zgłaszanie Państwa potrzeb dotyczących rodzaju i czasu zajęć dla dzieci – postaramy się je
uwzględnić w ofercie.
Na najbliższe tygodnie zaplanowane są następujące warsztaty:
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Akademia Małego Artysty: sztuka rysowania i malowania.
Krok po kroku, w przystępny i praktyczny sposób, zaczynając od prostych form, dzieci będą rozwijać swoje
zdolności manualne i percepcję. Rozwiną i pobudzą swoją wyobraźnię poprzez ćwiczenia inspirowane
książką, filmem, albo popularnym komiksem. Poznają podstawy warsztatu, rysując i malując prostymi
metodami zwierzęta, małe przedmioty, rośliny je otaczające, bohaterów ze świata bajek, filmów, itp.
Warsztaty rękodzieła: warsztaty rękodzieła: zajęcia plastyczno-praktyczno-techniczne,
na których co tydzień majsterkujemy, rzeźbimy, konstruujemy, projektujemy rękodzieło artystyczne.
Robimy m.in. witrażyki, dekorujemy drewniane pudełeczka na drobiazgi, , zapoznajemy się z techniką
decoupage, filcowania, gipsorytu, zbudujemy karmniki, ect.
Zajęcia są doskonałą propozycja dla dzieci chcących kreatywnie spędzić czas po lekcjach!
Warsztaty Architektoniczne: uczą dzieci poprzez zabawę z formami przestrzennymi. Wprowadzamy podstawowe
pojęcia z kompozycji, perspektywy i elementów geometrii wykreślnej. Praca z modelami przestrzennymi
(architektonicznymi) najpełniej rozwija zdolności manualne, kreatywność i twórcze myślenie. Wspólny proces projektowy
rozwija umiejętności pracy w grupie (zdolności komunikacyjne, prezentacji swojej pracy, wyrażania opinii).
Zaprojektujemy m.in.: domy na wodzie, kamienice wrocławskie, osiedla, roboty. Zadziwi Was makieta wymarzonej
przestrzeni dziecka!

Świat ceramiki i szkła: lepienie, rzeźbienie, ugniatanie, szkliwienie, wypalanie – tych zajęć nie trzeba
rekomendować!
Zajęcia będą dodawane i aktualizowane. Szukajcie informacji na:
facebooku: https://web.facebook.com/osiedlepolanowice/
http://osiedle.wroc.pl/polanowice-poswietne-ligota
pod numerem telefonu: 791 346 199
serdecznie zapraszamy
Joanna Stańczyk
Przewodnicząca Rady Polanowice-Poświętne-Ligota

