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O NAS
Zapraszamy do pracowni na zajęcia dodatkowe i warsztaty cykliczne:
Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych na twórcze warsztaty. Nasza
pracownia to wiele lat doświadczeń, twórczej pasji i wspólnego
odkrywania świata.
Od lat staramy się, aby dziecięcy talent rozwijał się swobodnie do chwili,
kiedy będzie umiało przyjąć artystyczne wzorce. Doceniamy znaczenie
przyjemności, jakiej doświadczają dzieci, bawiąc się gliną czy farbą.
Chcemy wzmacniać naturalną ciekawość dzieci i towarzyszyć im w
poznawaniu świata. Chcemy, by dzięki niej potrafiły odważnie spełniać
swoje marzenia.
Pragniemy pokazać świat takim, jakim widzą go artyści, pisarze i
naukowcy. Idąc śladami wielkich mistrzów, chcemy nauczyć się od nich
spojrzenia, które codzienny widok z okna zmienia w pasjonującą
przygodę.
Nasze zajęcia i warsztaty prowadzone są przez instruktorów,
posiadających przygotowanie pedagogiczne, pasję oraz niezmierzone
pokłady energii i pomysłowości.

Twórczy, rzetelny i doświadczony zespół proponuje
autorskie i sprawdzone metody pracy.









Ekspedycja w Głąb Książki – poniedziałki i wtorki
Ekspedycja w Głąb Nauki - czwartki
Rysunek i malarstwo – środy i piątki
Say it in English
Była sobie sztuka
Warsztaty rodzinne
i wiele innych

Szczegóły na naszej stronie internetowej www.arete-pracownia.pl
i na profilu na Facebooku.
Pracownia organizuje również:
 imprezy urodzinowe
 bale, pikniki, imprezy okolicznościowe
 półkolonie i obozy
 plenery artystyczne
 warsztaty dla dorosłych
 eventy i warsztaty dla firm

EKSPEDYCJA W GŁĄB NAUKI czyli ZAJĘCIA NAUKOWE DLA DZIECI. Jednym z
podstawowych założeń programu jest odpowiedzenie dzieciom na nurtujące je
pytania i podtrzymanie ich naturalnej ciekawości świata. Pokazanie, jak nauka
wyjaśnia zjawiska, definiuje współzależności, bada, testuje i zapisuje w liczbach
wyniki doświadczeń, i jak przenosi się to na inne dziedziny życia. Chcemy
wykorzystać naturalną ciekawość i wrodzone inteligencje, aby dzieci pokochały
chemię, fizykę, matematykę. Chciały się uczyć dla radości zdobywania wiedzy i nie
zniechęcały się, kiedy w szkole przyjdzie pora na „wkuwanie" wzorów i reakcji.
To, co w szkole zapisywane jest na tablicy w postaci wzoru, u nas dzieci poznają
empirycznie poprzez eksperyment, doświadczenie, budowanie i konstruowanie
oraz obserwację.
EKSPEDYCJA W GŁĄB NAUKI realizuje jeszcze jedno z naszych założeń.
Przekreślamy stereotypowy podział na czytających humanistów i nieczytających
fizyków, matematyków czy chemików. Czytanie poszerza wyobraźnię, rozwija
logiczne myślenie, poprawia słownictwo i ułatwia nazywanie tego, co nas otacza.
Dlatego nasza naukowa ekspedycja wsparta jest na ciekawych książkach:
powieściach, mitologiach, biografiach, publikacjach naukowych dla dzieci.

Zajęcia w pracowni prowadzą
zaprzyjaźnieni
naukowcy,
których pasją jest nowoczesna
edukacja i praca z dziećmi.

CERAMIKA. Program zajęć dla grup przedszkolnych i szkolnych obejmuje podstawy
modelowania w glinie, technik rzeźbiarskich i ceramicznych. Dzieci uczą się
operowania bryłą, fakturą, formowania form użytkowych. Prace są wypalane w
piecu ceramicznym i zdobione własnoręcznie przez dzieci. Zajęcia poprzedzone są
krótką opowieścią z historii sztuki, baśnią, legendą lub innym rodzajem
wprowadzenia w temat, dostosowanym do wieku odbiorców. Dzieci tworzą
przedmioty w technice dostosowanej do ich możliwości i umiejętności.
Cel zajęć
Autorski program zajęć realizuje dwa główne założenia: chcemy opowiadać
dzieciom o sztuce w formie dla nich zrozumiałej, pokazując dzieła wielkich mistrzów,
mówiąc o uczuciach, intencjach, kanonach, obyczajach i historii. Chcemy, aby
zainspirowane dziełami artystów tworzyły, korzystając z niezliczonych możliwości
ekspresji, jakie daje glina.
Przykładowe tematy:
AFRYKA.
OBRAZ TEGO, CO NIEWIDZIALNE.
Przedmiot: maska

TATO, TATO TU SĄ BYKI!
Przedmiot: naczynie gliniane / figurka

AZJA.
O DOGU I ARMII TERAKOTOWEJ.
Przedmiot: figurka

O DOBRYCH I ZŁYCH SMOKACH.
Przedmiot: figurka

AMERYKA.
WYPRAWA PO SKARB.
Przedmiot: kubek

ZWIERZĘTA W MALARSTWIE.
OD REALIZMU DO SURREALIZMU.
Przedmiot: figurka

EUROPA.
WENUS Z WILLENDORFU I MILO.
O tym, co piękne i co się komu
podoba.
Przedmiot: figurka

MALEŃKA HISTORYJKA O
MALEŃKIM KRASNOLUDKU
I MALARZACH, KTÓRZY MALUJĄ
JAK MAŁE DZIECI.
Przedmiot: figurka

ZPT czyli ZAJĘCIA PRAKTYCZNO – TECHNICZNE lub PLASTYCZNO – TECHNICZNE.
Autorski program zajęć dla grup przedszkolnych i szkolnych, stworzony z myślą o
kształtowaniu lub poprawieniu zdolności manualnych.
Obejmuje podstawy
modelowania w glinie, szycia, decoupagu, filcowania, kaligrafii czy konstruowania, a
także gotowanie czy przygotowywanie przetworów na zimę. Dzieci uczą się
precyzyjnego wycinania kształtów, wiązania supełków i kokardek, nawlekania igły,
szycia, krojenia, operowania bryłą, fakturą, kolorem.

EKSPEDYCJA W GŁĄB KSIĄŻKI to program skierowany do dzieci, które chcą
wyrażać siebie, poprzez działanie twórcze, szukają sposobów, jak się uczyć,
potrzebują wiedzy, jak mają mądrze wykorzystać to, co już wiedzą. Ekspedycja
służy odkryciu i rozwojowi inteligencji wielorakich. Poprzez zabawę dzieci
poprawiają zdolności manualne, językowe, logiczne, interpersonalne,
kinestetyczne, wizualno – przestrzenne. Program wspiera również dzieci z
dysleksją.

Czym różnimy się od innych?
Nie pracujemy na półproduktach. Instruujemy, pomagamy dzieciom i to one, tworzą
przedmioty, które są tematem zajęć. Staramy się przy tym tak prowadzić zajęcia, aby
dzieła dzieci były formą skończoną i estetyczną.

Zajęcia są konsekwentną realizacją programu, którego celem jest rozbudzenie w
dzieciach aktywnego spędzania czasu oraz unaocznienie współczesnego wymiaru
opowieści tkwiących w książkach. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której mogą
spotkać się z literaturą na co dzień, która w nowatorski sposób pomoże im odkryć
jej wartość.

Cel zajęć
Zajęcia stymulują, kształtują cierpliwość, systematyczność i wytrwałość w pracy,
koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijają elastyczności i precyzję ruchów. Uczą
estetyki i wrażliwości na sztukę a przede wszystkim praktycznych umiejętności. W
twórczej atmosferze trudne czynności przychodzą łatwiej, a praca zwieńczona
sukcesem mobilizuje do podejmowania kolejnych prób.
Przykładowe tematy:

W trakcie ekspedycji uczestnicy rozwiązują intrygujące zagadki i problemy, poznają i
wykorzystują różne techniki plastyczne, bawią się w niekonwencjonalny sposób
słowami, sprawdzają własne możliwości w różnych działaniach samodzielnie i we
współpracy, rozwijają ekspresję ruchową, tworzą dzieła przestrzenne.
Przykładowe tematy:

LUDOWO MI!
Przedmiot: podkładki pod kubki na
Dzień Babci i Dziadka
Technika: decoupage.

WESELI ANIELI.
Przedmiot: anioł.
Technika: szycie

NIESAMOWITE PRZYGODY DZIESIĘCIU SKARPETEK
Przedmiot: maskotka ze skarpetki
Cele: kształtowanie samodzielności, ćwiczenie sprawności manualnej, kształtowanie
postaw społecznych.

OBRAZKI NA SZKLE MALOWANE
Przedmiot: obrazek na szybie.
Technika: malowanie w stylu
podhalańskim.

HISTORIA KOLORU
Przedmiot: fartuszek / torba /
koszulka
Technika: malowanie na tkaninie.

CHRUPEK I MIĘTUS
Przedmiot: mapa - rysunek.
Cele: zdobycie wiedzy na temat kontynentów, definiowanie nowych pojęć, rozumienie
zbioru.

PREZENT DLA TATY I MAMY
Przedmiot: etui.
Technika: szycie.

FILC, FILCOWE, FILCOWANIE
Przedmiot: broszka, breloczek
na Dzień Babci i Dziadka.
Technika: filc wycinany, szycie.

NUDZIMISIE
Przedmiot: maskotka
Cele: zdobycie wiedzy na temat zdrowego żywienia, płynność i biegłość wypowiedzi,
logiczność wypowiedzi, ćwiczenie sprawności manualnej.

