Festiwal Fascynacji - „Zainspirowani do działania!”
realizowane w dniu 8 grudnia 2018 r.
przez Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA
w ramach projektu pn.
Zainspirowani do działania
- wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy!
dofinansowanego przez Fundację PZU
Spotkanie Finałowe odbędzie się:
8 grudnia 2018 r. , w godz. od 10:00 do 14:00
Osiedlowy Klub Kultury AKWARIUM
ul. Pułaskiego 3, 35-001 Rzeszów
Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA
zaprasza dzieci i młodzież - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej wraz z opiekunami na
Spotkanie Finałowe realizowanych działań w ramach projektu.
Plan Spotkania:
 Podsumowanie zrealizowanych działań w placówkach,
 Zaprezentowanie prac/ form artystycznych nt. Zdrowego stylu życia wykonanych przez dzieci
i młodzież biorących udział w projekcie
 „Wyspy talentów” – warsztaty tematyczne dla przybyłych gości
 Rozdanie upominków i dyplomów dla przybyłych przedstawicieli placówek

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 30 listopada 2018:
na adres mailowy: sir.perspektywa@gmail.com
tel. 721-027-480 lub 725-693-082

„Wyspy talentów”
– warsztaty tematyczne dla przybyłych gości
Uczestnicy Spotkania Finałowego pn.

Festiwal Fascynacji – „Zainspirowani do działania”
wezmą udział w warsztatach promujących zdrowy styl życia mających na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz spędzanie czasu wolnego.
I.
Wkręceni w zdrowie - Mini warsztaty kulinarne
ciekawostki nt. zdrowego odżywiania, skomponowanie wartościowej diety oraz
możliwość wykonania i skonsumowania własnoręcznie przygotowanego
odżywczego koktajlu owocowego
II.
Pierwsza pomoc
pokazy sprzętu ratownictwa medycznego, nauka podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy
III.
Pedagogika fascynacji
nauka elementów sztuki cyrkowej w tym: żonglowanie, ekwilibrystyka,
manipulacja sprzętem cyrkowym, ćwiczenie refleksu, koordynacji wzrokowo –
ruchowej, wytrwałości i współpracy
IV.
Beatbox
zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania oraz umiejętności wokalne
i artykulacyjne – zabawa dźwiękiem – własnym głosem, tworzenie wspólnego
utworu
V.
Warsztaty artystyczne
możliwość własnoręcznego wykonania prac z wykorzystaniem różnych metod
plastycznych, gry i zagadki logiczne
VI.
Laboratorium Młodych Chemików i Fizyków
ciekawe eksperymenty fizyczne i chemiczne, poznanie zjawisk chemicznych
i fizycznych z wykorzystaniem prostego i specjalistycznego sprzętu
 Podczas spotkania przewidziany jest mały poczęstunek dla wszystkich uczestników 

