Program zimowych warsztatów recyklingowych MDK
w ramach projektu „Wspólna Akcja Segregacja”
2. turnus: 04.02 - 08.02.2019
Filia nr 2 MDK ul. Targowa 12
04.02 – poniedziałek
9:00 – 9:45
9:45 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 14:30

14:30 – 15:00
15:00

Zabawy integracyjne
sprawdzenie listy obecności + podział na grupy
spotkanie z policjantem – pogadanka na temat bezpieczeństwa
Zajęcia recyklingowe papier – mache „Tor kulkowy – budowle z
rurek kartonowych” oraz praca nad słowem – etiudy teatralne
(grupy naprzemiennie)
obiad
zakończenie warsztatów

05.02 – wtorek
9:00 – 9:30
9:30 – 12:00
12:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00

sprawdzenie listy obecności
„Formy organiczne” – warsztaty z surowców papierowych.
Praca nad etiudą teatralną (grupy naprzemiennie)
Wycieczka: pobyt na terenie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
(godz. 13:00), warsztaty ekologiczne
obiad
zakończenie warsztatów

06.02 – środa
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 14:30

14:30 – 15:00
15:00

Eksperymenty ekologiczne
sprawdzenie listy obecności
Zajęcia recyklingowe „Ekoland” wspólne tworzenie trójwymiarowej
mapy gór, pól, jezior, rzek, lasów, dróg i osad” oraz praca nad
wybranym fragmentem tekstu i nad tekstem napisanym przez
uczestników na potrzeby warsztatów (grupy naprzemiennie)
obiad
zakończenie warsztatów

07.02 – czwartek
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 14:30

14:30 – 15:00
15:00

Ekologicznej kalambury
sprawdzenie listy obecności
Zajęcia recyklingowe „Eko przędza” plecionki ze starych T-shirtów
oraz rekwizyt - rola i zastosowanie. Improwizacja – etiudy aktorskie
z użyciem rekwizytów (grupy naprzemiennie)
obiad
zakończenie warsztatów

08.02 – piątek
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 14:30

14:30 – 15:00
15:00 – 16.00
16:00
16:30

Turniej wiedzy ekologicznej
sprawdzenie listy obecności
Zajęcia recyclingowe „Ekopojazdy” zabawki z odpadów oraz
połączenie gry scenicznej z opracowanym wcześniej przez
uczestników warsztatów tekstem (grupy naprzemiennie)
obiad
próby do spektaklu
Przedstawienie dla mieszkańców Opola i gości zaproszonych,
rodziców
zakończenie turnusu

UWAGA !!!
Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

