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Inspiracje

ja u siebei w bibliotece prowadzilam warsztaty wyplatania w papierowej wiklinie ;)
Zajęcia z maszyną do szycia są bardzo interesujące dla dzieci. Chętnie wymnieniłabym
stanowiska komputerowe na maszyny do szycia - choć nie mam wykształcenia związanego z
krawiectwem - jestem samoukiem
a my robimy czapki i szaliki dla potrzebujących, w przyszłym tygodniu przekażemy pokaźną
ilość dla domów dla bezdomnych mężczyzn i kobiet w Radomiu (biblioteka w liceum
integracyjnym)
Prowadziłam zajęcia z dziećmi z szycia z filcu, ręcznie. Było super!
tak też co jakiś czas szyjemy z dziećmi z filcu: sowy, serduszka, koniki morskie czy buty
świąteczne..
Prowadziłam warsztaty drukowania roślinami - na papierowych paskach (zakładkach)
odbijaliśmy roślinki. Kupiliśmy parę wałków i farbę do linorytu. Farba jest bardzo wydajna, a
wałki można wykorzystać wielokrotnie do wielu działań.
Pszczólki robiły obrazy z soli spożywczej kolorowej później była wystawa rodzice i młodzież
zachwycona
Mamy ploter laserowy dzięki niemu na małych okrągłych drewnianych brelokach wypalaliśmy
logo Nocy Bibliotek. Dzieci i dorośli je chcieli!!! Robiliśmy zamówienia i były do odbioru
później, bo takie było zainteresowanie.
warsztaty pisania ikon dla dorosłych
Mój pierwszy zawód to krawcowa i wykorzystuję to do prowadzenie warsztatów kroju i szycia
. Radość dzieci z tego że samodzielnie uszyło sobie torebkę jest wprost bezcenna . Zgadzam
się w pełni z tym że w ten sposób budujemy i wzmacniamy poczucie wartości w dzieciach .
projektowanie i tworzenie niesamowicie rozwija, otwiera oczy na recykling, reusing i redusing
- tak ważne dla klimatu, a satysfakcja - bezcenna :)
Zgadzam się. I ja np. prowadzę warsztaty z papieru czerpanego - mam sita domowej roboty,
balie i przygotowuję pulpę, do tego dochodzi historia papieru i innych narzędzi. Inne działania
to scrapbooking, z seniorami robiliśmy wiklinę papierową i czapeczki na choinkę, z młodszymi
dziećmi staram się używać różnych technik do tworzenia jednej rzeczy
My na nocy bibliotek robiłyśmy kino samochodowe z kartonu
Ostatnie zajęcia z szycia prowadziłam na Zoom
tak, często korzystamy z odpadków ze stolarni. Robimy świeczniki, podkładki zdobione
metodą decoupage. Również resztki z zakładu krawieckiego - szyjemy kukiełki.
Klej na ciepło słoiki i mozna zrobić lampioniki świąteczne
Lampion ze słoików tez super!
zaplatalam z dziecmi kosze zp lakatow z Nocy Bibliotek i zostalismy wyroznienie i znalezlismy
sie w 100tce nagrodzonych bibliotek. Czekamy na nagrode wp ostaci ksiazek od
wydawnictwa Papilon!:)
Moja nauczycielka z plastyki w taki sposób pozyskała ozdobny papier i robiliśmy z tego różne
prace. Dostała całe worki :)
szydełkowanie i robienie na drutach
U nas dzieci robiły łódki z kartek ze zniszczonych książek - bardzo proste, ale był to hit










II.

pop up ksiązki
choinki z wacikow kosmetycznych z rolek po papierze toaletowym recykling pelna para :)
Od wielu lat prowadzę w bibliotece "Spotkania z wyobraźnią
kilka razy robiliśmy gry planszowe - senet i młłynek z uzyciem kartek papieru oraz nakrętek
jako pionków
Z patyczków po lodach można zrobić skrzynki na książki
U nas w bibliotece działa Uniwersytet Ludowy, który organizuje wiele takich warsztatówtylko nie wiedzieliśmy, że tak się nazywają. U nas były to po prostu warsztaty eco.
Uwielbiałam rozbierać rzeczy na drobne: radio unitra, zegar z kukułką, zegar nakręcany super sprawa, można się bardzo dużo nauczyć.
Dzieci lubią psuć a młodzież składać dwa warsztaty zrobione

Linki:

https://youtu.be/F0KdAiwWPA8
https://www.facebook.com/events/2550701304966352/?active_tab=discussion
https://www.youtube.com/channel/UC295-Dw_tDNtZXFeAPAW6Aw
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=bibliotekaborow&set=a.2736789959927637
https://www.facebook.com/bibliotekaborow/photos/a.2524765497796752/2528922940714341
https://pl-pl.facebook.com/Stow.Robisz.to/
https://www.youtube.com/watch?v=od0qPlUu3ng
https://www.instructables.com/
https://robisz.to/

