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Szanowni Państwo,
Z radością prezentujemy Państwu naszą ofertę międzykulturowych zajęć dla dzieci. Każde
spotkanie to podróż w różne strony świata, pełna niezapomnianych wrażeń. Proponowane
zajęcia uatrakcyjnią bal karnawałowy, imprezę okolicznościową lub w ciekawy sposób
przedstawią zagadnienia poruszane w przedszkolu lub szkole, w trakcie zajęć.
W czasie takiej wyprawy dzieci:
- zagrają na afrykańskich bębnach,
- zaśpiewają piosenkę w języku suahili (Afryka Wschodnia),
- poznają afrykańskie bajki,
- wezmą udział w przedstawieniu kukiełkowym o rówieśnikach z Tanzanii,
- stworzą własne maski w stylu Tinga Tinga,
- wykonają batiki afrykańskie,
- zaprojektują oryginalną masajską biżuterię.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W przygotowaniu mamy jeszcze inne zajęcia,
które wkrótce poszerzą tematykę spotkań.
Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie pytania.
Prosimy dzwonić pod numer: 504 421 914.

Zapraszamy serdecznie,
Patrycja Zandberg
Fundacja „Kultury Świata”

Fundacja „Kultury Świata”, ul. Dąbrowszczaków 12/129, 03-484 Warszawa,

O f e r ta
Afrykańska Orkiestra
Afrykańska Orkiestra to warsztaty muzyczne dla dzieci w każdym wieku. Są to zajęcia prowadzone przez
profesjonalnych muzyków z róznych krajów z kontynentu afrykańskiego.
Zajęcia mają na celu przybliżenie dzieciom bardzo istotnego elementu dziedzictwa kulturowego Afryki, jakim
jest jej muzyka i gra na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia wpływają bardzo pozytywnie na rozwiajanie
zmysłu muzycznego i wyczucie rytmu, który jest podstawą w każdej muzyce, a szczególnie w muzyce
afrykańskiej.
Tematem przewodnim Afrykańskiej Orkiestry jest gra na bębnach afrykańskich, pochodzących z różnych
rejonów kontynentu. Podczas spotkania każde z dzieci ma szansę samodzielnie wygrać zaproponowany przez
prowadzącego rytm, poznać egzotyczne nazwy instrumentów z odległych zakątków świata oraz zaśpiewać
piosenkę w języku afrykańskim.
Spotkanie prowadzone jest interaktywnie. Dla dzieci jest to wspaniała zabawa i jednocześnie niezwykłe
wydarzenie.

Teatrzyk kukiełkowy “Bahati i Ally”
Teatrzyk kukiełkowy “Bahati i Ally” jest przedstawieniem edukacyjnym. Opowiada o przygodach dwójki
bohaterów - dziewczynki i chłopca pochodzących z Tanzanii. Perypetie dzieci nawiązują do współczesnych
problemów z jakimi borykają się mieszkańcy wielu krajów Afryki. Przedstawienie porusza poważne tematy
jakimi są dostęp do wody pitnej czy edukacja dzieci. Wyjaśnia i tłumaczy je w sposób zrozumiały i przystępny
dla młodych odbiorców.
Są to zajęcia przygotowane i prowadzone przez metodyków i osoby posiadające obszerną wiedzę na temat
kultur afrykańskich (absolwenci Wydziału Orientalistycznego UW).
Przedstawienie ma charakter interaktywny, skierowane jest do starszych przedszkolaków oraz dzieci z klas 0-3.
Dzieci zapraszane są do dyskusji otwierane są poszczególne rejony skojarzeń i wiedzy dotyczącej Afryki. Mali
widzowie mają szansę poznać podstawowe zwroty oraz zaśpiewać piosenkę w języku kiswahili.
w przygody bohaterów. Dynamiczny charakter przedstawienia pozwala nawet najbardziej ruchliwym
wysiedzieć do końca.
Teatr lalkowy, tudzież kukiełkowy jest najtrafniejszą formą przekazu wszelkich treści dla najmłodszych, z uwagi
na ich konkretno-wyobrażeniowy poziom myślenia. Łatwo przenoszą się w świat wyobraźni i bez lęku
utożsamiają się z kukiełkowymi bohaterami.

Warsztaty plastyczne - afrykańska kultura i sztuka
Warsztaty plastyczne są twórczymi spotkaniami z dziećmi, których celem jest rozbudzenie zainteresowania
oryginalnej sztuki ludowej oraz poznają wyroby codziennego użytku pochodzące z Afryki. Własna twórczość
oraz atrakcyjne techniki pracy niezwykle skutecznie przemawiają do wyobraźni dzieci. Takie metody
angażowania młodych odbiorców sprawiają iż spotkania plastyczne na długo zapadają w ich pamięci.
W ramach powyższych warsztatów proponujemy:
Maski Tinga – Tinga
to niezwykle barwny sposób przedstawiania rzeczywistości, zakorzeniony i czerpiący inspirację z otaczającego
artystę świata. Podczas warsztatów dzieci uruchamiają pokłady swojej wyobraźni tworząc własne,
niepowtarzalne prace.
Batiki afrykańskie – to spotkanie o powszechnym w Afryce batiku. Przy okazji warsztatów prezentujemy oryginalne batiki wytworzone przez ludowych twórców z kontynentu, opowiadamy o sposobie i technikach
tworzenia i w końcu zachęcamy dzieci do wykonania własnych prac.
Naszyjniki masajskie – to warsztaty, których tematem przewodnim są Masajowie - jedna z najbardziej znanych
i barwnych społeczności zamieszkujących tereny Afryki Wschodniej. Podczas spotkania szczególnie blisko
przyglądamy się biżuterii, noszonej i wytwarzanej przez Masajów. Warsztaty są okazją dla dzieci do
zaprojektowania własnych ozdób, wzorowanych na oryginalnych.
do dzieci ze starszych grup przedszkolnych oraz klas 0-3. Ciekawe i niespotykane techniki plastyczne
zapewniają odbiorcom wspaniałą zabawę.

Cennik:
Afrykańska Orkiestra
Czas trwania zajęć - 1h. Zajęcia skierowane do nieograniczonej ilości dzieci. Koszt: 500 PLN
Teatrzyk kukiełkowy “Bahati i Ally”
Czas trwania przedstawienia - 50 min. Prpozycja skierowana do grup nie większych niż 60
dzieci. Koszt: 300 PLN
Warsztat plastyczny:
Czas trwania spotkania: 1.30h. Propozycja skierowana do grup nie większych niż 30 osób
jednorazowo. Koszt: 150 PLN.
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