
 AUTORSKI WARSZTAT ARTYSTYCZNY 
„INSPIRACJE – ROBOTKOWÓZ”

Autorski warsztat artystyczny "Robotkowóz" przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym (klasy 1-4).
Ideą warsztatu jest nauka twórczego działania w grupie poprzez różne działania plastyczne, rozbudzenie

wyobraźni oraz zachęcenie dzieci do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Celem warsztatu jest również
wzmocnienie samodzielności dziecka w obrębie grupy rówieśników, aby dzieci nauczyły się wspierać przy

okazji wspólnych działań twórczych.  

Pierwsza część warsztatu zaczyna się zabawą integracyjną doskonalącą komunikację i współpracę w grupie
oraz wprowadzającą w tematykę zajęć. Druga część warsztatu to zabawa wyobraźniowa oparta na

ćwiczeniach plastyczno - konstrukcyjnych. Uczestnicy poznają historie o "Szalonym Wynalazcy", który raz
w roku organizuje Wielki Wyścig. W jego garażu znajduje się warsztat, w którym powstają samochody
biorące udział w zawodach. Do garażu mogą się dostać jednak nieliczni, czyli Ci, którzy przybędą do

Wynalazcy „niesamowitym pojazdem”. Jeśli uczestnicy warsztatu zyskają przychylność Wynalazcy, będą
mogli wykonać własne pojazdy i wystartować w Wielkim Wyścigu. 

W czasie warsztatu dzieci wspólnie tworzą z tektury i peszli wspólny pojazd, który może mieć np: 30
kierownic, skrzydła, 4 rury wydechowe, antenki, itp. W drugiej części spotkania każdy uczestnik wykona
swój, autorski samochód przy użyciu narzędzi, śrubek, metalowych części, plasteliny, włóczki. Zajęcia

zakończą się wyścigiem samodzielnie wykonanych pojazdów.

Autorka warsztatu – Justyna Szatkowska (animatorka, która od kilkunastu lat prowadzi zajęcia edukacyjno-
artystyczne  dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym) pomysł programu oparła o swoje

doświadczenia, które zdobyła pracując na świetlicy szkolnej. Na warsztacie uczestnicy mają okazję do
malowania i tworzenia wielkoformatowej i przestrzennej instalacji - pojazdu. Dzięki temu dzieci działają

bardziej ekspresyjnie i z dużym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach. Dzieci w wieku szkolnym mają
już w pewnym stopniu rozwiniętą motorykę małą, ale ciągle ją doskonalą, dlatego chętnie wykonują trochę
bardziej skomplikowane czynności takie jak: skręcanie śrubek, lepienie z plasteliny małych form, uczenie

się różnych wiązań. Na tą potrzebę odpowiada druga część warsztatu - konstruowanie samochodów.  

 Celem warsztatu jest pokazanie dzieciom w jaki sposób mogą współdziałać prosząc i udzielając sobie
wzajemnej pomocy przy wykonywaniu różnych zadań. Warsztat prowadzony jest tak, aby uczestnicy
wymieniali się między sobą wiedzą i umiejętnościami, np. osoby potrafiące wiązać supełki z włóczki

pomogły osobom, które tego nie potrafią w zamian za pomoc przy przykręceniu śrubek itp. Każdy uczestnik
warsztatu będzie mógł zabrać swój pojazd do domu, aby zainspirować najbliższe osoby do stworzenia

kolekcji własnoręcznie wykonanych ,,zabawek”. 

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 „Lato 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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