DZIEŃ DZIECKA w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
(piknik rodzinny)
31. maja 2015 godz. 10.00-15.00
Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytet Śląski Dzieci,
Fundacja Reksio im. Heleny i Lechosława Marszałków

31. maja rządy w ASP przejmują dzieci!
Zapraszamy małolaty wraz z rodzicami na piknik rodzinny
w nowym budynku Uczelni, przy RACIBORSKIEJ 50.
Czeka na was wiele atrakcji!

PROGRAM
31. maja 2015
Lokalizacja: sala do działań w przestrzeni oraz dziedziniec nowego budynku
przy ul. Raciborskiej 50
1) „Mapuj swój świat” – edukacja przez sztukę przy pomocy mapowania.
Prowadzące; Milena Michałowska, Hanna Sitarz
Godzina:
10.00-12.00 (pierwsza grupa)
12.30-14.30 (druga grupa)
Forma zajęć: warsztat zamknięty dla grupy dziesięciu uczestników w wieku 6 -10 lat (dwie
grupy).
ZAPISY - za pośrednictwem maila: mpalupska@asp.katowice.pl
Projekt łączący w sobie elementy edukacji kulturalnej, kreatywnej twórczości
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zabawy i odbioru rzeczywistości. Mapa jako źródło informacji, określenie wyobrażenia
przestrzeni obserwacji. Długotrwały związek osoby z określonym miejscem prowadzi
do powstania doświadczeń, które zapisywane są w pamięci w postaci wyobrażeń czasu
i przestrzeni. Główną koncepcją warsztatów jest idea osobistego mapowania. Uczestnicy
opisują, analizują i symbolizują świat, w którym żyją. Uczestnicy mogą dowiedzieć się,
co ich fascynuje, czy to miejsce; emocja, pamięć, doświadczenie, a może historia? Tworząc
taką własną mapę uczestnicy nie tylko zidentyfikują istotę tego, co jest znaczące dla nich, ale
także nauczą się wizualizować i budować swój świat. Celem działań jest werbalizacja własnej
idei i koncepcji artystycznej poprzez odnajdywanie emocji, wrażeń, doświadczeń
w fascynacji miejscem, wgłębienie się w swoją historię i pamięć poprzez zilustrowanie
i zmapowanie obrazów. Stworzenie poprzez pracę indywidualną jednego artefaktu.
2) "Na straganie" Jana Brzechwy
Prowadząca: Izabela Łęska
Godzina: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Forma zajęć: warsztaty otwarte
"Plastyczny recykling" to twórczy recykling domowych śmieci wokół krótkiej formy
literackiej. Inspiracją stanie się wiersz Jana Brzechwy „Na straganie". Dzieci i rodzice
po wysłuchaniu wiersza tworzyć będą formy warzyw z zebranych wcześniej materiałów,
które zwykle się wyrzuca.

3) „WiASPtraczki”
Prowadząca: Karolina Kornek
Godzina: 13.00-15.00
Forma zajęć: warsztaty otwarte
Niepozorne, trójkątne logo ASP stanie się materiałem do własnoręcznego stworzenia
zakręconych wiatraczków, które każdy mały konstruktor będzie mógł zabrać ze sobą
do domu, by łapać podmuchy wiatru i promienie słońca.
4) Instalacje artystyczne z udziałem nasion
Prowadzący: Paweł Szeibel
Godzina:
10.00-11.30 – I grupa
12.00-13.30 – II grupa
Forma zajęć: warsztat zamknięty dla grupy dziesięciu uczestników w wieku 9-12 lat (dwie
grupy)
ZAPISY - za pośrednictwem maila: mpalupska@asp.katowice.pl
Po krótkiej prezentacji działań artystycznych z zakresu Land Artu, uczestnicy stworzą mini
instalacje artystyczne, korzystając z nasion, alternatywnych podłoży (trociny, makulatura,
słoma) oraz przedmiotów przyniesionych z domu. Rzeźby z elementami nasion (trawy, zboża,
łatwe w uprawie kwiaty np. aksamitka) będą przypominały maskotki. Po warsztacie,
uczestnicy będą mogli zabrać "mini ogródki" do domu, aby obserwować kiełkowanie oraz
wzrost roślin
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5) „Kolorowe wianki z bibuły”
Prowadzące: Monika Panek, Monika Mysiak
Godzina: 10.00-15.00
Forma zajęć: warsztaty otwarte
Tworzenie wianka z bibuły to jeden ze zwyczajów ludowych. Dawniej kwiaty z papieru
zdobiły izby, głowy dziewcząt oraz były ofiarowywane w formie upominku. Tradycja ta
zachowała się do dziś w powiecie Opoczyńskim i Łowickim, a także na Kurpiach
i Żywiecczyźnie. Twórczynie inspirują się kwiatami stworzonymi przez naturę, ale zdarzają
się też kwiaty z wyobraźni.

6) Kramik ze zwierzakami
Prowadzące: Małgorzata Futkowska, Patrycja Pawęzowska
Godzina: 10.00-15.00
Forma zajęć: małe atelier fotograficzne
Kramik ze zwierzakami to małe atelier fotograficzne z neutralnym tłem fotograficznym
i przygotowanymi czystymi szablonami masek różnych zwierząt. To miejsce, gdzie każde
dziecko będzie mogło własnoręcznie pomalować, wykleić, ozdobić swoją maskę
i przeistoczyć się w znane zwierzę lub w nowe, dotąd jeszcze nie odkryte. W atelier, fotograf
wykona pamiątkowy portret aparatem cyfrowym oraz polaroidem, więc każde dziecko
otrzyma dodatkowy upominek – zdjęcie.
UWAGA – rodzice są proszeni o zabranie ze sobą aparatów fotograficznych!
7) Design ze sznurka
Prowadzące: Magdalena Kamińska, Magdalena Zawieja
Godzina: 10.00-15.00
Forma zajęć: warsztaty otwarte
Powstanie miejsce, w którym za pomocą działań w przestrzeni nowego budynku będziemy
rozwijać kreatywność i zdolności manualne. Poprzez zabawę będziemy uczyć najmłodsze
pokolenie jak haftować, wyszywać, rozwijać wyobraźnię. Jednocześnie będzie to miejsce
do wspólnej, rodzinnej aktywności.

Dzieci otrzymają małe tabliczki
na pamiątkę.
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8) „Świetlne zabawy”
Prowadząca: dr Aneta Szczygielska, Janina Pawlik, Marcin Łaciak
UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIECI
Godzina:

11.00-11.40 (I grupa)
13.00-13.40 (II grupa)
Lokalizacja: sala audytoryjno-kinowa
Forma zajęć: wykład z pokazami eksperymentów
Rok 2015 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem
Światła. Podczas naszego wykładu chcemy wprowadzić Was
w świat pełen światła i poprzez wspólną zabawę wyjaśnić
prawa, które nim rządzą. Sprawdzimy jakimi drogami
światło „spaceruje” i jak zachowuje się gdy napotka na swej
drodze różnego rodzaju przeszkody. Poznamy różne rodzaje
światła (promieniowania), z którymi spotykamy się na co
dzień i które mają wpływ na nasze życie i zdrowie. Zapraszamy do wspólnej zabawy!
9) Gotowanie na słońcu
UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIECI
Godzina: 10.00-14.00
Forma zajęć: stanowisko otwarte
Pokaz gotowania ziemniaków za pomocą lustra sferycznego, zbierającego promienie
słoneczne. Poczęstunek dla wszystkich chętnych.
10) Obserwacja plam na Słońcu
UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIECI
Godzina: 10.00 – 14.00
Forma zajęć: stanowisko otwarte (teleskop na dziedzińcu)

11) Psychologia w praktyce
Stanowisko SILLEO – warsztaty otwarte
Godzina: 10.00-15.00
Atrakcje dla dzieci powyżej 6 roku życia:
o Nauka żonglowania trzema piłeczkami
o Łamigłówki i zagadki logiczne
o Układanie przestrzennych puzzli, gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie
o Konkurs Młodego Mózgowca
Dla rodziców:
o Porady terapeuty dziecięcego
o Konsultacje rodzicielskie
o Mini sesje coachingowe prowadzone przez psychologa
12) Fizjologia człowieka i nie tylko:)
Stanowisko SiLab - warsztaty otwarte
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Godzina: 10.00-15.00
Na stoisku zostaną zaprezentowane nowoczesne metody i sposoby obrazowania oraz badania
procesów zachodzących w ludzkim ciele. Dzięki systemowi SiLab zawierającemu
odpowiednie sensory oraz komputerowi możemy na żywo obserwować zjawiska, które dzieją
się bezustannie w każdym z nas. Będziemy mogli obserwować elektryczne efekty pracy serca,
mięśni szkieletowych, wydajność układu oddechowego, reakcje układu nerwowego czy ruchy
oczu. Odwiedzający stoisko wcielą się w rolę badacza lub pacjenta, by osobiście uczestniczyć
w wykonaniu określonych pomiarów.
13) „Nie robię na KATO”
Godzina: 10.00-15.00
Tego dnia będziemy również gościć działaczy akcji promującej zbieranie psich odchodów
"Nie robię na Kato". Nie tylko spotkają się z dziećmi, ale pokażą swoją wystawę
fotograficzną, na której zobaczymy mieszkańców Katowic ze swoimi czworonożnymi
przyjaciółmi.

14) Historia Reksia – animatorzy, scenarzyści i reżyserzy pokażą i opowiedzą jak powstał
Reksio
Godzina: 13.50-14.50
Lokalizacja: sala audytoryjno-kinowa
Intencją Fundatorki przy powoływaniu Fundacji było zachowanie dla potomnych pamięci
o osiągnięciach twórczych Jej męża Lechosława Marszałka, twórcy opracowania
plastycznego i literackiego pieska Reksia oraz innych zasłużonych twórców Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej, a także promowanie i wspieranie oraz realizowanie inicjatyw
i projektów kulturalnych, prospołecznych w obszarze wsparcia społecznego, szeroko
rozumianej kultury i sztuki, ochrony zdrowia oraz edukacji, sportu i rekreacji.
Rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy prac w ramach konkursu Uniwersytetu
Śląskiego Dzieci na najlepsze przedstawienie Reksia nastąpi o godzinie 14.50
w przestrzeni przed salą audytoryjno-kinową (II piętro).
Dodatkowe atrakcje:
ZUMBA dla dzieci i rodziców
Godzina:

11.00 (pierwsze wejście)
13.00 (drugie wejście)

Lokalizacja: parking przy ul. Koszarowa 19
Będą z nami:
Kafej - Kawiarnia · Restauracja serwująca śniadania i drugie śniadania/lunche
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Zapieksownia - Restauracja/kawiarnia
Mechanik – stanowisko naprawy rowerów (http://panoramasilesia.pl/news/19460/kazdyrower-potrzebuje-mechanika-rozmowa-z-dorianem-klimza-mechanikiem-rowerowym)
Stoisko z biżuterią Moniki Janus
PRZYSNACKI – stoisko z darmowymi przysmakami

Organizatorzy

Sponsorzy

Partnerzy

Linki
http://www.asp.katowice.pl/news
http://www.dzieci.us.edu.pl/wiadomosci
http://www.fundacjareksio.org/
https://www.facebook.com/nierobienakato

https://www.facebook.com/kafejkawiarnia?fref=tsKAFEJ
https://www.facebook.com/zapieksownia
http://soutache-monique.pl/
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