ANIMACJE
WARSZTATY Z RODZICAMI
BALE NA RÓŻNE OKAZJE
OFERTA DLA DZIECI 3-6 LAT
2019/2020

ZOBACZ JAK ROBIMY ZWYKŁE RZECZY W NIEZWYKŁY SPOSÓB

SPOTKANIE Z PANIĄ JESIEŃ

23
WRZEŚNIA

dzieci wykonają zawieszkę z filcu w kształcie liścia lipy,
dębu lub klonu, którą zabiorą ze sobą do domu
odszukają skarby jesieni, ucząc się
o zmianach zachodzących w przyrodzie
wezmą udział w improwizacji pt. „Jesienna opowieść”

•
•
•

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

5
LISTOPADA

•

•
•

za pomocą magicznego pyłu dzieci zostaną przeniesione
do Akademii Pana Kleksa
wezmą udział w zabawach muzycznych
dostaną pamiątkową naklejkę

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25
LISTOPADA

•

•
•

dzieci poznają misie z różnych bajek oraz wezmą udział w
zabawie muzycznej
nauczą się odróżniać misie bajkowe od prawdziwych
niedźwiedzi
otrzymają pamiątkowe odblaskowe misie

DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
dzieci spotkają się i pobawią ze Świętym Mikołajem
i Śnieżynką
• zaśpiewają piosenkę dla Świętego Mikołaja
• otrzymają prezenty przygotowane przez Zamawiającego
Cena: pierwsza rozpoczęta godzina 200 zł, druga rozpoczęta
•

6
GRUDNIA

godzina: 100 zł, trzecia i kolejne: 50 zł
2

22
GRUDNIA

SPOTKANIE Z PANIĄ ZIMĄ
dzieci wykonają przypinkę z filcu - bałwanka
odwiedzą mroźne krańce świata
wezmą udział w muzycznej improwizacji pt. „Na śniegu”

•
•
•

BOŻE NARODZENIE
dzieci poznają staropolski zwyczaj kolędowania
z gwiazdą
• poznają dawne tradycyjne związane z Bożym Narodzeniem
(z rekwizytami)
• zwiną świecę z wosku pszczelego (28 cm), udekorują
brokatem i wstążką
Spotkanie prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach
nadbużańskich
•

24
GRUDNIA

SPOTKANIE Z PANIĄ WIOSNĄ

21
MARCA

• dzieci wykonają zawieszkę z filcu w kształcie wiosennego
ptaszka
• poznają różne rodzaje nasion i założą własny ogródek
• wezmą udział w muzycznej improwizacji pt. „Wiosna”

NIEDZIELA PALMOWA
dzieci poznają staropolskie zwyczaje związane
z Niedzielą Palmową
• wykonają palmy z suszonych traw, zbóż i kwiatów
(25 cm)
Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach
nadbużańskich
•

5
KWIETNIA

3

DZIEŃ ZIEMI
dzieci spotkają się ze Śmieciowym Ludkiem,
z którym nauczą się segregować śmieci oraz dowiedzą
się jak można dbać o środowisko na co dzień
• wykonają recyklingową puszkę na kredki i otrzymają
pamiątkową naklejkę
Uwaga! Dzieci przynoszą ze sobą puszkę (np. po groszku)
•

21
KWIETNIA

DZIEŃ KOSMOSU

21
MAJA

dzieci poznają planety Układu Słonecznego za pomocą
autorskiego modelu przestrzennego
dowiedzą się, kim był Kopernik i jak „ruszył Ziemię”
otrzymają pamiątkową naklejkę

•
•
•

SPOTKANIE Z PANIĄ LATO

22
CZERWCA

• dzieci zrobią przypinkę z filcu w kształcie słoneczka
• odwiedzą gorące kraje świata i poznają zwyczaje ich
mieszkańców
• wezmą udział w muzycznej improwizacji
pt. „Nareszcie lato!”

STO LAT TEMU NA WSI
•

CAŁY

•

ROK

•

dzieci usłyszą słowno-muzyczną opowieść o zwyczajach
i obrzędach tradycyjnej polskiej wsi
(wesele, pieczenie chleba, świętowanie)
zobaczą prawdziwe stroje ludowe oraz sprzęty
użytkowane dawniej w domu i gospodarstwie
posmakują żytniego chleba
4

ŚWIAT W PRZEDSZKOLU
„Jedzie pociąg z…” to animacje o krajach świata. Bawimy, ucząc o geografii, kulturze,
kuchni, zwyczajach. Świetnie sprawdzają się zarówno jako pojedyncze zajęcia, jak i cykl
spotkań.
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RODZICE W PRZEDSZKOLU
Nasze warsztaty dają możliwość radosnej współpracy pomiędzy rodzicami i dziećmi. Wspólne
wykonywanie pracy plastycznej buduje więzi, budzi dumę, podnosi poczucie wartości i sprawczości,
rozwija horyzonty myślowe, kreatywność, kształtuje pozytywny obraz siebie i świata.
Podczas warsztatu cała rodzina wykonuje 1 ozdobę.
Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach nadbużańskich.
Każdy warsztat zawiera element kulturoznawczy: kolędowanie z gwiazdą/przygotowanie święconki.
Cena: od 20 zł/dziecko/warsztat
Czas: od 60 do 90 minut

SPOTKANIA NA BOŻE
NARODZENIE
PAJĄK ZE SŁOMY
BOMBKA FILCOWANA NA MOKRO
BOMBKA AKRYLOWA DECOUPAGE
ŚWIECA DECOUPAGE
ANIOŁ Z DREWNA

SPOTKANIA NA WIELKANOC
PISANKA DECOUPAGE NA JAJKU
STYROPIANOWYM
PISANKA DECOUPAGE NA JAJKU
AKRYLOWYM
KURCZACZKI Z WŁÓCZKI (2 szt.)
PALMA Z TRAW (45 cm)
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IMPREZY W PRZEDSZKOLU
Nasze imprezy świetnie sprawdzają się na karnawał, dzień rodziny, dzień dziecka, dzień zdrowia
i każdą inną okazję. Przygotowujemy je indywidualnie dla Waszego Przedszkola. Angażujemy dzieci,
rodziców, dziadków – według potrzeb i możliwości. Uczymy i bawimy.
Imprezy w plenerze mogą być wzbogacone o wysepki tematyczne, np. malowanie twarzy, modelowanie
balonów, bańki mydlane, zabawy z chustą.
Warsztat prowadzą animatorzy w strojach tematycznych.
Cena i czas: ustalamy indywidualnie.

DOOKOŁA ŚWIATA
Dzieci zaczarowanym pociągiem przeniosą się w cztery krańce
świata, gdzie w pląsach i zabawach będą poznawać takie kraje
jak: Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska, Rosja, RPA, Chiny…
i wiele, wiele innych.
W pełną przygód podróż przeniesie dzieci Angielski
dżentelmen, Fileas Fogg oraz Goście z Innych Krajów.

NA PIRACKIM STATKU
Dzieci zostaną zaproszone przez Pirata na jego statek, gdzie
będą poznawały tajniki morskiego życia – dowiedzą się, jakie
są ulubione zabawy marynarzy oraz jak poradzić sobie na
bezludnej wyspie. Oczywiście wszystko to wśród muzyki,
tańców i swawoli, jak przystało prawdziwym piratom.

KOSMICZNA PRZYGODA
Dzieci wyruszą w kosmiczną podróż, gdzie doświadczą
działania grawitacji, odbędą wycieczki w czasie mierzone w
latach świetlnych, a także odkryją zupełnie nową planetę i
poznają zwyczaje i obyczaje jej mieszkańców. Nie obędzie się
bez skocznej muzyki, serwowanej przez tajemniczego DJ.
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IMPREZY W PRZEDSZKOLU
BAL U KRÓLOWEJ ZIMY
Królowa Zima w pięknej szacie zaprosi do szalonej zabawy
w rytm znanych i lubianych przebojów. W programie tańce
kierowane i dowolne, konkursy, zabawy. Impreza bardzo
elastyczna, pasuje do każdego wieku i liczebności grupy.

W KRAINIE BAŚNI I BAJKI
Dzieci za pomocą magicznego pyłu zostaną przeniesione do
Krainy Baśni i Bajki. W tę niezwykłą podróż zabierze je
Ambroży Kleks ze swoimi bajkowymi przyjaciółmi. A wszystko
to w rytm skocznej muzyki i „tysiąca i jednej zabaw”.

JEDZIE POCIĄG NA WAKACJE
Dzieci wraz z turystami z innych krajów udadzą się
w podróż po najbardziej znanych miejscach w Polsce. Odwiedzą
m.in. Kraków, Wrocław, Gdańsk, Mrągowo, Warszawę i... Lublin.
Poprzez zabawy poznają dziedzictwo kulturowe regionów Polski.

BAL U MARCHEWKI – JEDZ KOLOROWO!
Impreza wspomaga program nauczania przedszkola
w zakresie edukacji prozdrowotnej. Prowadzący – Marchewka
i Kot poprzez wspólne zabawy i skoczną muzykę zachęcają dzieci
do spożywania warzyw i owoców oraz picia mleka na co dzień.

WYMYŚL TY :)
Jesteśmy kreatywnym i bardzo pomysłowym Zespołem.
Czekamy na Zlecenia Inne niż Wyżej Wymienione.
Zadzwoń do nas i opowiedz o tym, czego potrzebujesz.
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WAŻNE INFORMACJE
JAK PRACUJEMY
Nasz Zespół tworzą animatorzy i wychowawcy pracujący w misji Fundacji Rozwiń Skrzydła
UCZYMY I WYCHOWUJEMY Z MIŁOŚCIĄ pod kierunkiem Beaty Karczmarz, z superwizją
pedagogiczną Anny Malec.
Nasze wartości w pracy z przedszkolakami to: samodzielność, możliwość wyboru, szacunek dla pracy
dziecka, autentyczność, rozwój poprzez łączenie zabawy z nauką i osobistym doświadczaniem,
wychowanie przez prowadzenie.
Do realizacji warsztatów i animacji wykorzystujemy autorskie scenariusze, oryginalne rekwizyty oraz
bogactwo materiałów plastyczno-technicznych.

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE
Zadzwoń do naszego biura i ustal tematykę oraz termin warsztatów/animacji.
Pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy z rozwinskrzydla.org i prześlij go na adres:
oferta@rozwinskrzydla.org
Czekaj na potwierdzenie realizacji zamówienia.

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienie jest realizowane dla grupy min. 12-osobowej, max. 30-osobowej (z wyjątkiem
imprez). W przypadku mniejszych grup pobieramy opłatę tak, jak za 12 osób.
2. Spotkania prowadzone są w Waszym Przedszkolu.
3. Zespół realizujący zamówienie nie posiada uprawnień do negocjacji cen.
4. Zapewniamy wszystkie materiały do realizacji zamówienia.
5. Uczestnicy zabierają do domu wytwory swojej pracy (jeżeli scenariusz zakłada tworzenie).
6. Nauczyciel może wykonać jeden produkt gratis na każdą grupę warsztatową.
7. Zapewniamy bezpłatny dojazd do placówek mieszczących się w obrębie Miasta Lublin.
8. Do zamówień realizowanych poza Lublinem dopłata za dojazd wynosi: 0,84 zł/km.
9. Zachęcamy nauczycieli do konsultowania z nami programu warsztatów/animacji w celu
dostosowania do potrzeb i możliwości grupy.
10. Podczas warsztatów/animacji Animatorzy mogą wykonywać zdjęcia powstałym produktom
w celach dokumentacyjno-promocyjnych.
11. Wyrażamy zgodę na wykonywanie zdjęć Animatorom oraz umieszczenie ich na stronie
internetowej i/lub fanpage’u Przedszkola.
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CENNIK:

ŚWIAT W PRZEDSZKOLU – 15 ZŁ/DZIECKO/60 MIN.
RODZICE W PRZEDSZKOLU – 20 ZŁ/DZIECKO/60-90 MIN.

IMPREZY W PRZEDSZKOLU – OD 500 ZŁ

KONTAKT:
Fundacja Rozwiń Skrzydła
al. J. Piłsudskiego 16
20-011 Lublin
tel. 81 44 80 057, tel. kom.: 506 737 140
e-mail: oferta@rozwinskrzydla.org
rozwinskrzydla.org
NIP: 946 255 55 01
REGON: 060363919
KRS: 0000305952
Konto bankowe: 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy wypełnić białe pola czytelnie, drukowanymi literami.
ZAMÓWIENIE:
Temat
warsztatów/animacji

Proponowany
termin
(data i godzina)

Ilość
grup

Maksymalna
ilość dzieci
w grupie

Planowana forma
rozliczenia

Dokument
finansowy

gotówka/przelew*

Faktura/paragon
fiskalny*

DANE PRZEDSZKOLA:
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

DANE DO FAKTURY

Nazwa
Adres
Osoba
do kontaktu
NIP

Imię i nazwisko:
Telefon:

E-mail:

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:
1.

Zamówienie jest realizowane dla grupy min. 12-osobowej, max. 30-osobowej (z wyjątkiem imprez). W przypadku
mniejszych grup pobieramy opłatę tak, jak za 12 osób.
2. Spotkania prowadzone są w Waszym Przedszkolu.
3. Zespół realizujący zamówienie nie posiada uprawnień do negocjacji cen.
4. Zapewniamy wszystkie materiały do realizacji zamówienia.
5. Uczestnicy zabierają do domu wytwory swojej pracy (jeżeli scenariusz zakłada tworzenie).
6. Nauczyciel może wykonać jeden produkt gratis na każdą grupę warsztatową.
7. Zapewniamy bezpłatny dojazd do placówek mieszczących się w obrębie Miasta Lublin.
8. Do zamówień realizowanych poza Lublinem dopłata za dojazd wynosi: 0,84 zł/km.
9. Zachęcamy nauczycieli do konsultowania z nami programu warsztatów/animacji w celu dostosowania
do potrzeb i możliwości grupy.
10. Podczas warsztatów/animacji Animatorzy mogą wykonywać zdjęcia powstałym produktom w celach dokumentacyjnopromocyjnych.
11. Wyrażamy zgodę na wykonywanie zdjęć Animatorom oraz umieszczenie ich na stronie internetowej i/lub fanpage’u
Przedszkola.

Placówka posiada/nie posiada* projektor i laptop do przeprowadzenia warsztatów/animacji.

…………………………….
Miejscowość i data

………………………………..………………………………..………………
Czytelny podpis Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:
e-mail: oferta@rozwinskrzydla.org
fax: + 48 448 00 57
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