WARSZTATY DLA DZIECI
Z PRZYGOTOWALNIĄ

tematyka

szczegółowe informacje

Dzieci korzeni to prawdziwe dzieło sztuki, dzięki
któremu dzieci mogą poznać i zrozumieć siły rządzące naturą. W czasie spotkań wspólnie rozpoznajemy i nazywamy zjawiska , rośliny a także owady,
występujące w przyrodzie w różnych porach roku.
W efekcie w uczestnikach pojawia się refleksja nad
złożonością i pięknem przyrody a także szacunek
do niej.

Miejsce: przestrzeń w przedszkolu,
szkole lub bibliotece
Czas trwania spotkań: 60 min.
Wiek uczestników: 4–6 lat
Wielkość grup: 15–20 dzieci
Rekwizyty i inne materiały: tło z książki, kolorowe
koszulki, tekturowe kwiaty, kredki, kartki/kolorowanki
Koszt: ustalany indywidualnie
Prowadzenie: Marta Woszczak,
Marcel Kotkowski
Informacje o książce znajdziesz TU

przebieg

POWRÓT DO NATURY
POWROT
Z DZIEĆMI KORZENI

Najpierw oddajemy się wspólnej lekturze, polegającej na odczytywania treści nie tylko słów ale przede wszystkim obrazów. Wspólne czytanie rozwija
spostrzegawczość i zaangażowanie. Uczestnicy
poznają liczne gatunki roślin łąk, pól i lasów. Następnie dzieci zajmują się rysowaniem i/lub kolorowaniem postaci z książki. Później dzięki specjalnie
przygotowanym kostiumom i rekwizytom uczestnicy „przemieniają się” w dzieci korzeni. Taka teatralizacja zwiększa stopień identyfikacji odbiorców
z postaciami z książki, uwalnia dodatkowe pokłady
ekspresji u dzieci a także ułatwia zapamiętywanie treści. W podzięce za udane warsztaty każde
dziecko otrzymuje naklejkę i przypinkę związaną
z omawianym utworem.

POWRÓT DO NATURY
POWROT
Z DZIEĆMI KORZENI

tematyka
Warsztaty otwierają przed uczestnikami świat bliski
dziecku dzięki przedstawionym bohaterom, ich
zabawie oraz personifikacji elementów krajobrazu
(wiatru, liści, owoców). Dzieci poznają nieznane
dotąd zjawiska i gatunki roślin. Podczas warsztatów
każdy uczestnik pracując z książką, która jest dziełem sztuki, poznaje zjawiska w przyrodzie, charakterystyczne dla jesieni.

przebieg

JESIENNA PRZYGODA
Z WIETRZYKIEM

Praca z książką pozwala uczestnikom poznać świat
i samego siebie poprzez kontakt i zabawę z przyrodą, która okazuje się nieodłącznym towarzyszem
dziecka. Uczy i wychowuje, działa także terapeutycznie na młodych odbiorców.
W książce artystka wykorzystała antropomorfizację elementów natury i ukonkretniła abstrakcyjne zjawiska, dzięki czemu stały się one bliższe
dzieciom i łatwe do zrozumienia. Oprócz czytania
słów i obrazów, opowiadania i słuchania, dzieci
uczestniczą także w zabawach sensomotorycznych wydają charakterystyczne dźwięki, wykonują gesty,
a z zamkniętymi oczami, tylko za pomocą dotyku
rozpoznają „dary” jesieni.

Na zakończenie, przywdziewając specjalnie przygotowane stroje, uczestnicy „przemieniają się” w postaci z książki i wspólnie wykonują taniec jesieni.

szczegółowe informacje
Miejsce: przestrzeń w przedszkolu,
szkole lub bibliotece
Czas trwania spotkań: 60 min.
Wiek uczestników: 4–6 lat
Wielkość grup: 15–20 dzieci
Rekwizyty i inne materiały: tło z książki, kostiumy,
liście, jabłka, gruszki, szyszki, owoce dzikiej róży
Koszt: ustalany indywidualnie
Prowadzenie: Marta Woszczak,
Marcel Kotkowski
Informacje o książce znajdziesz TU

JESIENNA PRZYGODA
Z WIETRZYKIEM

tematyka
Spotkania skupiają się na promocji zachowań
prozdrowotnych. Uczestnicy poprzez lekturę i zabawę oswajają się z trudnym tematem dziecięcych
chorób wirusowych. Jednocześnie poznają i utrwalają zasady higieny i profilaktyki. Podczas warsztatów dzieci zdobywają praktyczną wiedzę jak
przetrwać z optymizmem i humorem trudny czas
powrotu do zdrowia. Ponadto poznają podstawową
terminologię biologiczną i medyczną.

przebieg

BEZBOLESNY
ZASTRZYK
WIEDZY
Z WIRUSAMI

Podczas wspólnego czytania i opowiadania rozwijana jest spostrzegawczość i logiczne myślenie.
Dzięki transparentnym foliom z objawami chorób,
dochodzi do pełniejszej interakcji z książką. Zabawa, humorystyczna treść oraz oryginalne ilustracje
sprawiają, że dzieci łatwiej zapamiętują informacje,
szybciej się uczą, a temat zdrowia, odporności i higieny okazuje się interesujący.
Na zakończenie każdy z uczestników wykonuje
swojego własnego wirusa. W tej części rozwijane są
umiejętności motoryczne. Dodatkowo dzieci mogą
się zrealizować jako twórcy, a wykonane przez nie
kudłate wirusy będą stanowić nie tylko pamiątkę ze

spotkania, ale przede wszystkim klucz do przypomnienia sobie wiedzy na temat chorób.
Warsztaty te pomagają również rodzicom, nauczycielom i opiekunom w profilaktyce chorób
wirusowych wieku dziecięcego, a także dają wiele
pomysłów na spędzenie czasu z chorym dzieckiem.
Wirusy były, są i będą, i jedyne co może uratować
dzieci i dorosłych to wiedza, zdrowy rozsądek i poczucie humoru.

szczegółowe informacje
Miejsce: przestrzeń w przedszkolu,
szkole lub bibliotece
Czas trwania spotkań: 60 min.
Wiek uczestników: 6-9 lat
Wielkość grup: 15–20 dzieci
Materiały: włóczki, nożyczki, filc
Koszt warsztatów: ustalany indywidualnie
Prowadzenie: Marta Woszczak,
Marcel Kotkowski
Informacje o książce znajdziesz TU

BEZBOLESNY
ZASTRZYK
WIEDZY
Z WIRUSAMI

kim jesteśmy
Przygotowalnia powstała z miłości do książek,
wiedzy i doświadczenia. To więcej niż wydawnictwo,
to całe nasze życie i miejsce w którym powstają
wartościowe książki dla małych, średnich i dużych.
Promujemy czytelnictwo i ideę pięknej książki gdzie
tylko jest to możliwe, ponieważ wierzymy, że mają
one moc zmieniania ludzi na lepsze. W ramach
szerzenia tych wartości prowadzimy prelekcje dla
bibliotekarzy i księgarzy, a także warsztaty dla dzieci. Te ostatnie są najważniejsze, ponieważ kształtują
młodych czytelników i dają im możliwość obcowania ze wspaniałymi książkami.

prowadzący
Marta Woszczak – magister filologii polskiej, specjalność edytorstwo, doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje
rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab.
Anny Czabanowskiej-Wróbel pod tytułem To, co pomiędzy słowem a obrazem. Współczesna dziecięca
książka obrazkowa i ilustrowana w Polsce. Korektor,
redaktor, grafik i operator DTP. Stale współpracuje
z Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Wydawnictwem Przygotowalnia. Prowadzi
fanpage Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej
i Młodzieżowej na portalu Facebook.
Marcel Kotkowski – absolwent Wydziału Filozoficznego i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor, Operator DTP i wydawca. Pasjonat
pięknych książek i nowinek technicznych.

kontakt
mail biuro@przygotowalnia.com
www przygotowalnia.com
telefon 509 346 697
facebook facebook.com/przygotowalnia

WARSZTATY
ODBYWAŁY SIĘ W

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w warsztatach dla dzieci organizowanych przez firmę
Przygotowalnia.

REGULAMIN
UCZESTNICTWA
W WARSZTATACH

1. Organizatorem warsztatów jest firma Przygotowalnia Marcel Kotkowski z siedzibą w Krakowie,
przy ulicy Łużyckiej 71c/9 30-693 Kraków,
NIP 9471933919.
2. Opiekunowie zobowiązani są punktualnie
przyprowadzać dzieci na zajęcia. W przypadku
jakichkolwiek zmian w terminie bądź czasie
przyprowadzenia dzieci na zajęcia opiekunowie
zobowiązani są niezwłocznie poinformować
o tym Organizatora.
3. Dzieci mogą uczestniczyć tylko w warsztatach
odpowiednich dla swojej grupy wiekowej. Osoba prowadząca może dopuścić na zajęcia dziecko młodsze niż przewidywana dolna granica
wiekowa, jeśli według jego opinii jest to możliwe
i z pożytkiem dla dziecka.
4. Dzieci biorące udział w warsztatach muszą pozostawać pod opieką dorosłego opiekuna przez
cały czas trwania warsztatów. Osobą odpowiedzialną za dziecko w czasie Warsztatów jest jego
opiekun.
5. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiada opiekun dziecka. Organizator ma prawo żądać usunięcia wyrządzonej szkody lub pokrycia
kosztów jej usunięcia.
6. Uczestnikom warsztatów zabrania się ich nagrywania.
7. Wstęp na warsztaty jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego
rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich
fragmentów uczestników warsztatów dla celów
opublikowania w elektronicznych i drukowanych materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatora, jak również
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na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i wypowiedzi lub ich
fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym warsztaty. Uczestnikom
Warsztatów nie przysługują żadne roszczenia
wobec Organizatora z tego tytułu.
Dzieci z objawami grypy lub przeziębienia nie
będą dopuszczane do uczestnictwa w warsztatach.
Opiekunowie nie uczestniczą aktywnie w warsztatach, aby nie rozpraszać dzieci i nie burzyć
porządku wewnętrznego zajęć chyba, że osoba
prowadząca wskaże inaczej.
Organizator ma prawo odwołać zajęcia z ważnych powodów (np. choroba, spodziewana duża
absencja uczestników).
Po przeprowadzeniu warsztatów Organizator
wystawi fakturę VAT na ustaloną kwotę, z siedmiodniowym terminem płatności.
Wykupienie dwóch warsztatów uprawnia do
10% rabatu ceny drugiego kursu.
Maksymalna ilość dzieci w grupach zajęciowych
jest określona w opisach poszczególnych warsztatów. Przyprowadzenie większej ilości dzieci
bez uprzedniej konsultacji z organizatorem
wiąże się z dodatkowymi opłatami w wysokości
50 zł netto za każdego dodatkowego uczestnika.
Uczestnictwo w warsztatach oznacza akceptację
regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
regulaminu.

