
                               

AUTORSKI WARSZTAT ARTYSTYCZNY 
„INSPIRACJE – gra MIKROŚWIAT”

Autorski warsztat artystyczny "Inspiracje - gra Mikroświat" przeznaczony jest dla dzieci w wieku
szkolnym (klasy 0-3). Ideą warsztatu jest rozbudzenie wyobraźni poprzez różne działania plastyczno-

konstrukcyjne i zabawy ruchowe oraz zachęcenie dzieci do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Celem
warsztatu jest również zainspirowanie dzieci do nadania nowej formy rzeczom codziennego użytku i

wykorzystaniem ich do wspólnych zabaw.

Akcja warsztatu zaczyna się w momencie, kiedy grupa przyjaciół odkrywa w podłodze ukryte,
małe drzwiczki. Okazuje się, że jest to przejście prowadzące do świata małych ludzików. Niestety przez

przypadek dzieciom wpada tam ich ulubiona piłka. Postanawiają więc, ruszyć w podróż do „małego
świata”, w celu odzyskania zagubionej zabawki. 

Forma warsztatu opiera się na konstrukcji gry planszowej. Uczestnicy przygotowują wspólnie
ogromną planszę, po której poruszają się „zdobywając” kolejne stacje. Każda stacja w formie zadania
plastyczno-konstrukcyjnego pozwala graczom przejść dalej. W miarę posuwania się do przodu, dzieci

przechodzą do coraz „mniejszych światów”, wspólnie tworząc coraz większe konstrukcje i spotykając na
swojej drodze coraz mniejszych mieszkańców kolejnych krain. Stacja finałowa to „Mikroświat”

zamieszkały przez "mikroludziki". Tu właśnie dzieci odnajdą zagubioną piłkę.

Warsztat opiera się na sztuce plastycznej, wykorzystując materiały codziennego użytku, do
tworzenia dużych konstrukcji, będących elementami „małych światów”. Uczestnicy mają wyjątkową

okazję wspólnego kreowania wyobrażonej rzeczywistości, wspartego zadaniami plastycznymi i
ćwiczeniami oraz zabawami ruchowymi. Celem warsztatu jest pokazanie dzieciom, jak wykorzystując
swoją wyobraźnię i proste zadania plastyczne, mogą sami stworzyć „całe światy” i wspólnie się w nich

bawić.

Autorką warsztatu jest Justyna Szatkowska, która od kilkunastu lat prowadzi zajęcia
edukacyjno- artystyczne  dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  Warsztat odbywa się w

Teatrze MŁYN – Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Jest możliwość przeprowadzenia
warsztatu w placówce edukacyjnej, jeśli dysponuje ona odpowiednią przestrzenią.

 Niniejszy warsztat realizowany był w kilku szkołach podstawowych przy okazji akcji „Zima w
Mieście” w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Warsztat prowadzony jest przez dwie osoby.

                                       

KONTAKT: Zuzanna Fijewska-Malesza, zuzanna.fijewska@gmail.com, tel. 609-779-275
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