
CZÊŒÆ PIERWSZA

Zapraszamy na tematyczne zajêcia w pracowniach.

 
(zaproszenia do odbioru w sekretariacie,
iloœæ miejsc ograniczona)

Zajêcia w godzinach 16.30 - 17.30

Uwaga!!! wejœcie za zaproszeniem

Zajêcia prowadzone w oparciu o bajki braci Grimm (5-7 lat)

Jak wilk to i Czerwony Kapturek, jak zaginiony bucik to i Kopciuszek, 
jak lustereczko to i Królewna Œnie¿ka. Skoro baœñ, to i dobre zakoñczenie.

Baœnie niemieckie s¹ powszechnie znane. Czy jednak zostan¹ rozpoznane
podczas zabawy. Warto to sprawdziæ.

Zajêcia plastyczne inspirowane porcelan¹ miœnieñsk¹ (8-14 lat)

Manufaktura w Miœni to miejsce produkcji pierwszej europejskiej porcelany.
Podpatruj¹c dzie³a dawnych mistrzów zdobnictwa, m³odzi twórcy wykonaj¹
w³asne niepowtarzalne ozdoby.

Zajêcia komputerowe o barwach i symbolach narodowych Niemiec (8-14 lat)

Dlaczego czarny, czerwony i ¿ó³ty. Czy ¿ó³ty? A mo¿e z³oty? 
Co oznaczaj¹ barwy narodowe Niemiec? Jakie pochodzenie ma ich herb?                    
A jakie miasto reprezentuje niedŸwiedŸ?
Warsztaty bêd¹ okazj¹ do zdobycia wiedzy na ten temat i nauki 
rysunku za pomoc¹ komputera.

Zajêcia muzyczno - ruchowe (5-7 lat)

Muzyka niemiecka jest bardzo zró¿nicowana i ciekawa. 
Muzykalni adepci sztuki zostan¹ wprowadzeni do tego œwiata za pomoc¹ zabaw 
ruchowych i muzycznych zagadek. Nie zabraknie kilku niespodzianek.

CZÊŒÆ DRUGA

Zajêcia hafciarskie (11-14 lat)

Haft to sztuka dla cierpliwych, daje du¿o radoœci i uczy precyzji.
Niew¹tpliwie wzory ludowe Bawarii pozwol¹ na wypróbowanie w³asnych si³
w tej dziedzinie.

Godzina 17.30 - 18.30. Wstêp bez zaproszeñ

Druga czêœæ spotkania bêdzie okazj¹ do:

BAJKOWNIA”

SKARBY SPOD IGIE£KI”

KWIATKI JAK Z BAJKI”

OD BACHA PO
MODERN TALKING”

CZARNE, 
CZERWONE, 
¯Ó£TE”

obejrzenia krótkich filmików animowanych o tematyce niemieckiej,
rozstrzygniêcia mini - konkursów  Co wiemy o Niemczech”,
obejrzenia wystêpu zespo³u tanecznego MDK  Muranów”,  
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udzia³u w krótkiej zabawie tanecznej po wystêpie zespo³u,
zapoznania siê z wystaw¹ pokonkursow¹  Po s¹siedzku - zachwyceni
krajobrazami Niemiec”,
udzia³u we wspólnym poczêstunku. 
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