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Praca w drewnie – świeczniki
Podczas zajęć uczestnicy wytną i wyszlifują odpowiedni
kawałek drewna, następnie nawiercą w nim otwór, opalą
opalarką i polakierują. Na koniec włożą świeczkę typu Tealight
i świecznik gotowy. Wszystko to będzie odbywać się przy
wsparciu naszych „Instruktorów”.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Praca w drewnie – dinozaury 2D
Uczestnicy zajęć będą samodzielnie wycinać ze sklejki
fragmenty dinozaurów (dla młodszych będą już gotowe
kształty). Następnie zostanie wyszlifują i pomalują kształty,
które stworzą gotowe zwierzę.

przy
Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Pruszczu Gdańskim

Decoupage – magnesy na lodówkę
Podczas tych zajęć uczestnicy będą tworzyć magnesy z
obrazkami o przeróżnych tematykach. Na wycięte ze sklejki
kształty z jednej strony przyklejony zostanie obrazek, który
trzeba będzie polakierować. Z drugiej strony umieszczony
zostanie magnez.

zapraszają

Praca w drewnie –obrazki i złote myśli wypalane na sklejce
(zajęcia dla starszych grup)
W ramach tych zajęć uczestnicy będą mogli samodzielnie
wykonać obraz, tabliczkę z tekstem lub magnes. Za pomocą
specjalnych „lutownic” do drewna wypalą wybrany kształt lub
tekst.

do udziału w zajęciach prowadzonych przez
Uczestników WTZ przy wsparciu terapeutów
w ramach projektu

Praca w drewnie – ozdoby świąteczne „ażurowe”
(zajęcia dla starszych grup)
Uczestnicy tych zajęć, przy wsparciu „Instruktorów” wykonają
świąteczne ozdoby wiszące z drewna. Na początku
samodzielnie odrysują kształty na płycie drewnianej, następnie
wytną je za pomocą piły oraz wyszlifują papierem ściernym. Na
sam koniec zostaje już tylko nadanie ostatnich ozdobnych
szlifów przy pomocy „lutownicy” do drewna oraz lakierowanie

„INSTRUKTORZY 2”

Projekt współfinansowany ze środków
Wojewody Pomorskiego

W imieniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
uczestników projektu „INSTRUKTORZY II” chcielibyśmy
zaprosić Państwa uczniów do udziału w zajęciach
organizowanych przez nas w ramach wspomnianego wyżej
projektu.
Warsztaty Terapii Zajęciowej – to miejsce gdzie osoby z
niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami
psychicznymi, autyzmem, zespołem Aspergera przygotowują
się do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez
rehabilitację zawodową i społeczną.
W ramach projektu „Instruktorzy II” uczestnicy WTZ po raz
drugi zapraszają młodzież ze szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych na zajęcia warsztatowe z technik, które
wykorzystują w swojej codziennej pracy. Ponownie osoby z
niepełnosprawnością intelektualną wchodzą w rolę
„instruktorów” prowadzących zajęcia mogąc przekazać swoje
umiejętności i wiedzę uczniom -uczestnikom warsztatów.
W ramach projektu organizujemy 8 zajęć warsztatowych: 4
warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII) oraz 4
warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych. Zajęcia odbywać
się będą raz w tygodniu od października do końca listopada br.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Na każde warsztaty możemy przyjąć klasy liczące około 30
osób, które następnie podzielimy na dwie mniejsze grupy.
Pierwsza część bierze udział w 1,5 godzinnych zajęciach
warsztatowych, druga cześć w tym czasie uczestnicy w
przygotowanej przez nas grze miejskiej. Po skończonych
zajęciach i poczęstunku grupy zamieniają się aktywnościami.
Termin warsztatów ustalamy indywidualnie podczas
zgłoszenia.
Uczniowie wraz z nauczycielami wybierają wcześniej z każdej
pracowni 1 tematykę warsztatów, z jakich chcieli by skorzystać
i podają ją przy zgłoszeniu.
Zgłoszenia przyjmujemy od 21 sierpnia do 30 września 2017 r.
telefonicznie pod numerem telefonu 793-834-666 w godzinach
8 – 15 oraz mailowo wtz.pruszczgdanski@wp.pl.
Warsztaty odbywać się będą w siedzibie WTZ przy ul.
Grunwaldzkiej 71C w Pruszczu Gdańskim.
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Filcowa biżuteria – metodą filcowania na mokro. Jest łatwą i
efektowną techniką polegającą na formowaniu wełny za
pomocą ciepłej wody, mydła i siły rąk – można w ten sposób
wykonać biżuterię, odzież, torby oraz różnego rodzaju
dekoracje. Podczas zajęć będziemy przy wsparciu
„Instruktorów” tworzyć drobne elementy – kulki, roladki lub
kwiatki, z których następnie złożymy korale, bransoletki lub
broszki.

Bombka 3D
Podczas warsztatu uczestnicy przy wsparciu „Instruktorów”
stworzą własną świąteczna krainę z domkami, płotkami pełną
różnego rodzaju roślinności, a wszystko to będzie przystrojone
śniegiem i skrzącymi się ozdobami i dodatkami. Następnie ten
mały świat zamkniemy w akrylowej bombce, którą można
powiesić na choince lub stojaku.

Decoupage – to technika zdobienia drewna, szkła i innych
powierzchni za pomocą odpowiednich preparatów
chemicznych, farb akrylowych oraz papierowych chusteczek.
Kompozycje z wyciętych serwetek oraz drobne spękania farb
(tzw. krakle) nadają nowym lub zużytym już przedmiotom
niepowtarzalny charakter – powstają prace w stylu retro.
Podczas naszych warsztatów pokażemy jak przy użyciu ogólnie
dostępnych na rynku środków można zmienić kamień polny w
lawendowy bukiet, a kawałek drewna w pięknego anioła lub
serce.
Kumihimo – to sztuka wyplatania ozdobnych sznureczków i
tasiemek. Przy użyciu dysku kumihimo, włóczki, dratwy lub
cienkich woskowych sznureczków można wyplatać biżuterię,
paski oraz ozdoby do włosów.
Podczas zajęć pokażemy jak wykonać w technice kumihimo
bransoletkę z koralikami. Każdy będzie mógł stworzyć dla
siebie lub kogoś bliskiego oryginalną ozdobę.
Linoryt – to technika graficzna polegająca na żłobieniu w
linoleum za pomocą specjalnych dłutek a następnie na
powieleniu za pomocą tuszu uzyskanych obrazów na papier lub
inne materiały. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli stworzyć
własny exlibris, kartkę świąteczną lub pieczęć – wedle
własnego uznania.
Szkło – wykorzystamy jako tworzywo artystyczne. (zajęcia dla
starszych grup). Szkło to trudny, ale i ciekawy materiał do
pracy. Podczas zajęć pokażemy na czym polega podstawowa
obróbka płaskich, szklanych elementów – wykonywanie
prostych cięć, szlifowanie, klejenie, nawiercanie.

Osikowe strugi – jest to tradycyjna metoda pochodząca z
regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz wschodniej
Polski. Najpierw wykorzystywana była do tworzenia dachów,
wyplatania koszy oraz kapeluszy. Obecnie wykorzystywana jest
do tworzenia różnego rodzaju ozdób oraz biżuterii z bardzo
cienkich płatków i pasków pochodzących z drzewa osikowego.
Uczestnicy tych zajęć przy wsparciu naszych „instruktorów”
wykleją oraz przyozdobią swoją wyjątkową bombkę lub
choinkę.
Wyroby z filcu – filc jest jednym z najstarszych wyrobów
włókienniczych wytwarzanych przez człowieka, wytwarza się
go z wełny oraz sierści zwierząt hodowlanych. Podczas zajęć
uczestnicy będą mieli możliwość zrobienia z filcu przedmiotów
użytkowych, w zależności od zdolności – od futerałów na
telefon, tablet lub długopisy aż po torebkę.
Kartki okolicznościowe – tworzenie kartek za pomocą
scrapbookingu (sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania
albumów, kartek) oraz embossingu (wycinanie oraz
wytłaczanie elementów i kształtów za pomocą specjalnych
wytłaczarek). Grupa biorąca udział w tych zajęciach będzie
mogła wykonać kartki okolicznościowe (urodziny, imieniny,
święta) krok po kroku od wycięcia papieru aż do ostatniej
ozdoby. Dla starszych kartki 3D.
Sutasz – tworzenie ze specjalnych sznurków oraz kamieni
fantazyjnych kształtów. W czasie warsztatów uczestnicy
wykorzystując elementy sutaszu będą mogli wykonać
własnoręcznie kolczyki oraz naszyjniki, otaczając sznurkami
wybrane przez siebie ozdobne kamienie lub kabaszony.

