31.01-11.02 – ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE w
BADECIE

31 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK – CUDA ARCHITEKTURY
Poznamy wyjątkowe dzieła budownictwa z całego świata, cuda
starożytnej architektury i rekordy współczesnych budowli.
Zorganizujemy konkurs na najwyższą wieżę i zabawę w
oblężenie zamku.
Wycieczka: kręgielnia
1 LUTEGO, WTOREK – OBLICZA ABSTRAKCJI
Poznamy najsłynniejsze dzieła z nurtu abstrakcji ekspresyjnej i
geometrycznej. Poszukamy sposobów na przypadkowe efekty
malarskie i namalujemy własne obrazy, eksperymentując z
różnymi technikami.
Wycieczka: Muzeum Karykatury i warszawska Starówka
2 LUTEGO, ŚRODA – SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO
Dowiemy się, ile kosztują najdroższe na świecie dzieła świata.
Poznamy historię artystów, których obrazy stały się bezcenne i
zorganizujemy aukcję własnych prac.
Wycieczka: Centrum Pieniądza
3 LUTEGO, CZWARTEK – SZTUKA REKLAMY I REKLAMA
W SZTUCE
Obejrzymy najciekawsze pomysły na dawne i najnowsze plakaty
reklamowe. Poznamy głównych przedstawicieli amerykańskiego

pop-artu. Przerobimy znane dzieła sztuki na reklamy ulubionych
produktów i zaprojektujemy litery, które najlepiej oddają nasz
charakter.
Wycieczka: Muzeum Warszawy
4 LUTEGO, PIĄTEK – KREATORZY MODY
Przyjrzymy się zaskakującym pomysłom współczesnych
dyktatorów mody. Zaprojektujemy szalone kreacje
karnawałowe dla znanych gwiazd filmowych. Ozdobimy torby
na zakupy wzorami własnego pomysłu.
Wycieczka: Łazienki Królewskie lub lodowisko (przy sprzyjającej
pogodzie)
7 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK – SURREALISTYCZNY SEN
Odwiedzimy pracownię Salvadora Dalego i Rene Magritta.
Wykonamy surrealistyczne kolaże i wymyślimy najbardziej
absurdalne tytuły obrazów. Wycieczka: kręgielnia
8 LUTEGO, WTOREK – PIĘKNO WOKÓŁ NAS
Przyjrzymy się najciekawszym przedmiotom codziennego użytku
zaprojektowanym przez najsłynniejszych designerów. Zrobimy
ażurowe ozdoby na okno z materiałów recyklingowych i
zabawki ze sztućców.
Wycieczka: Galeria Wzornictwa Muzeum Narodowego
9 LUTEGO, ŚRODA – BODY ART
Poznamy pomysły znanych artystów na wykorzystywanie ciała
w procesie twórczym. Znajdziemy nowe sposoby na malowanie
dłońmi, zaprojektujemy karnawałowe makijaże i wakacyjne
tatuaże (oczywiście na papierze).
Wycieczka: Muzeum Ewolucji
10 LUTEGO, CZWARTEK – ARTYŚCI MUSZĄ BYĆ
SZALENI
Przekonamy się, że artyści potrafią zaskakiwać swoim
poczuciem humoru. Wzorem Marcela Duchampa zażartujemy

sobie z Mony Lisy, tworząc malarskie wariacje na temat
słynnego portretu. Przerobimy przedmioty codziennego użytku
na dadaistyczne rzeźby.
Wycieczka: Muzeum Etnograficzne
11 LUTEGO, PIĄTEK – NIEZWYKŁE DOMY
Poznamy projekty domów, które świadczą o tym, że
kreatywność ludzka nie zna granic. Stworzymy makiety pokojów
z tapetami i meblami własnego pomysłu i projekt domku na
drzewie, w którym znajdzie się miejsce na ulubione zabawy
wszystkich dzieci.
Wycieczka: Łazienki Królewskie lub lodowisko (przy sprzyjającej
pogodzie)
RAMOWY PLAN DNIA
9-9.30- Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy
9.30-11- Zajęcia tematyczne
11-11.30- Drugie śniadanie
11.30-14.30 – Wycieczka
14.30-15- Obiad
15-16- Zajęcia tematyczne
Przez cały dzień zapewniamy:
- Opiekę wykwalifikowanej kadry edukatorek doświadczonych w
prowadzeniu zajęć artystycznych i sportowych
- Zajęcia artystyczne w swobodnej, twórczej atmosferze bez
presji i oceniania
- Zajęcia ruchowe, gry i zabawy integracyjne w gronie
rówieśników
- Dawkę wiedzy o kulturze bez sadzania w ławkach
- Drugie śniadanie, herbatę owocową i wodę według potrzeb
dzieci
- Ciekawą wycieczkę i spacer na świeżym powietrzu uzależniony
od warunków pogodowych

