KREATYWNIE ROZWIJA

Spotkanie z rzemiosłem i sztuką - w pracowni szkła artystycznego
Celem zajęć jest rozbudzenie ciekawości poznawczej, kreatywności,
uatrakcyjnienie zajęć o technikę która normalnie nie jest dostępna szerszej
publiczności.
Ponieważ pod względem trudności przygotowywanie pracy fusingowe
(ze szkła stapianego)j jest manualnie znacznie łatwiejsze niż witrażowej, oraz
wymaga krótszego okresu skupienia uwagi, technika ta jest szczególnie
polecana dla dzieci młodszych (w wieku 4-8 lat).
Oferowane zajęcia są przystosowane do wieku dzieci, ze
szczególnym uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa pracy ze szkłem.
Elementy szklane dla młodszych dzieci są odpowiednio przygotowane, a sam
proces komponowania pracy przypomina układanie i wysypywanie obrazka z
różnobarwnego szklanego piasku i innych elementów, która po warsztatach
zostanie przewieziona do pracowni i wypalona w specjalnym piecu do wypału
szkła. Jeśli jest to potrzebne prace otrzymują metalowe zawieszki (wisiory,
obrazki), lub gumowe „stopki” (podkładki pod kubki)
W trakcie zajęć dzieci wykonują 2 prace: większą kompozycję
i małą formę biżuteryjną.
Orientacyjny plan zajęć:
1. Rozmowa na temat właściwości i zastosowań szkła, (10-15 min.),
2. Demonstracja cięcia i rozłamywania, oraz topienia szkła w
przenośnym piecyku HOT POT (15 min.) – oglądamy rozżarzone
do czerwoności szkło.
3. Układanie
przez
dzieci
swojej
kompozycji
fusingowej
z przygotowanych elementów ze szkła fusingowego, pudrów i fryt,
(około 30-45 min.),
4. Zakończenie zajęć – uprzątnięcie stanowisk pracy, spakowanie
prac, pamiątkowe zdjęcia
Czas trwania: około 1,5 h
- 52 zł od osoby przy ilości uczestników 18-40 w
ciągu 1 dnia
- 47 zł od osoby jeśli w zajęciach w ciągu 1 dnia
bierze udział więcej niż 40 uczestników.
Cena zajęć zawiera opiekę wykwalifikowanych
instruktorów, oraz wszystkie materiały i narzędzia
potrzebne do wykonania pracy, oraz wypalenie prac w
piecu

Informacje i zapisy;
Lidia Kostrzyńska
tel. 502 953 868
warsztaty@szklanapracownia.pl
www.szklanapracownia.pl

Ponieważ zajęcia stanowią jedynie misję edukacyjną,a nie
działalność głowną pracowni, w ciągu roku szkolnego możemy
poprowadzić zajęcia w maksymalnie 20 szkołach/przedszkolach.

