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OFERTA WARSZTATÓW DLA DZIECI
FUNDACJI GO’N’ACT
Przedstawiona oferta zawiera propozycje zajęć dla dzieci w wieku 4 – 14 lat. [Oferta dla
młodzieży (12+) i dorosłych dostępna jest w osobnym dokumencie dostępnym na stronie Fundacji Go’n’Act http://goandact.org/oferta-edukacyjna/]
Warsztaty odbywają się w instytucji zamawiającej warsztaty (trenerzy dojeżdżają do Państwa) lub w terenie. Mogą być pojedyncze lub tworzyć cykl składający się z kilku spotkań.
Warsztaty stanowiące spójną całość oznaczone zostały słowem „CYKL”.
Warsztaty, które odbywają się w terenie oznaczone zostały słowem “WYCIECZKA”.

Przedstawiona oferta jest ofertą orientacyjną. Poza podanymi propozycjami istnieje możliwość zamówienia zindywidualizowanych warsztatów z zakresu edukacji globalnej, edukacji
wielokulturowej, edukacji ekologicznej, edukacji obywatelskiej i edukacji dla pokoju. Prosimy o kontakt w tej sprawie: magdalena@goandact.org lub 606 415 062.
Ceny warsztatów podane są dla Wrocławia i najbliższych okolic (do 10 km).
W pozostałych przypadkach należy doliczyć koszt dojazdu trenera.
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Edukacja globalna i wielokulturowa

1. Wielokulturowość, czyli świat jest ciekawy
a.
Prezentacja podobieństw i różnic między ludźmi i kulturami + prezentacja rekwizytów z różnych części świata + praca kreatywna (wykonanie totemu wielokulturowego);
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 7 -10 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 minut;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).

2.

Wielokulturowość dla przedszkolaków

a.

Prezentacja różnych kultur za pomocą rekwizytów i zdjęć;
+ Kwadrans zabawy rekwizytami z różnych części świata.

b.

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 45-60 min;

e.

Cena: 210 zł (w tym materiały plastyczne)/ 250 zl (for English speaking groups).

3.

Prawa dziecka (dzieci w wieku wczesnoszkolnym)

a.
Zapoznanie dzieci z prawami dziecka + podanie dzieciom praktycznych informacji co robić, gdy ich prawa są łamane + stworzenie tematycznych prac;
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 7-10 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).
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Prawa dziecka (dzieci w wieku przedszkolnym)

a.
Zapoznanie dzieci z prawami dziecka z Karty Praw Dziecka + podanie dzieciom
praktycznych informacji co robić, gdy ich prawa są łamane;
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4- 6 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 45 - 60 min;

e.

Cena: 210 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).

5.

Moje miejsce na świecie

a.
Rozmowa i refleksja nad tym, gdzie na świecie jest nasze miejsce: moja planeta + mój kontynent + mój kraj + moja miejscowość + mój dom; wykonanie pracy plastycznej (książeczka na kole) ilustrującej omawiane zagadnienie;
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-10 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: około 60 min;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).

6.

Boże Narodzenie w różnych częściach świata

a.
Prezentacja tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w różnych częściach świata + wykonanie pracy plastycznej związanej z Bożym Narodzeniem.
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-11 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).

7.

Jak na świecie świętuje się pierwszy dzień wiosny?

a.
Prezentacja tradycji związanych z obchodami wiosny w różnych częściach świata + wykonanie tematycznej pracy kreatywnej (alternatywnie: zabaw proszkiem holi);
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b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-12 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).

8.

Odkrywamy Azję

a.
Prezentacja kultur kontynentu azjatyckiego + wykonanie chińskiego smoka noworocznego (lub innej tematycznej pracy kreatywnej);
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4 – 12 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).

9.

Odkrywamy Ameryki

a.
Prezentacja kultur Ameryki Południowej i Ameryki Północnej; + wykonanie
meksykańskiej cukrowej czaszki (lub innej tematycznej pracy kreatywnej);
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-12 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).

10.

Odkrywamy Afrykę

a.
Prezentacja kultur Afryki Środkowej i Południowej + wykonanie masajskiej biżuterii (lub innej tematycznej pracy kreatywnej);
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-12 lat.;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;
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e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).

11.

Odkrywamy kulturę arabską

a.
Prezentacja kultur Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej + wykonanie arabesek
(lub innej tematycznej pracy kreatywnej);
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-12 lat.;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).

12.

Świętujemy Chanuka

a.
Prezentacja kultury żydowskiej ze szczególnym uwzględnieniem święta Chanuka + wykonanie świecznika żydowskiego (lub innej tematycznej pracy kreatywnej);
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-12 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).

13.

Polskie tradycje

a.
Prezentacja tradycji polskich (najważniejsze święta, wzory, stroje) + Wykonanie wycinanek łowickich (lub innej tematycznej pracy kreatywnej);
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-12 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zl (for English speaking groups).

14.

Ze sztuką dookoła świata - CYKL
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a.
Cykl składa się z 5 spotkań. Na każdym spotkaniu dzieci poznają dany region
świata ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki jednego kręgu kulturowego
z omawianego regionu. Następnie uczestnicy wykonują pracę artystyczną z wykorzystaniem technik/wzorów/motywów charakterystycznych dla danego regionu; (regiony:
Afryka Środkowa i Południowa, Azja Południowa i Wschodnia, Europa i Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Środkowa; Afryka Północna i Bliski Wschód);
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 6 -12 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min (jedno spotkanie);

e.
Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne) za jedne zajęcia w ramach cyklu;
300 zl (for English speaking groups)
f.
UWAGA: Cykl polecany jest do realizacji podczas półkolonii (np.: jedne zajęcia
dziennie) lub w szkole (np. jedne zajęcia w miesiącu przez jeden semestr).

15.

Poznajemy świat zmysłami - CYKL

a.
Cykl składa się z 5 spotkań. Na każdym spotkaniu dzieci poznają dany region
świata za pomocą wszystkich zmysłów: kosztują potraw charakterystycznych dla danego regionu, oglądają zdjęcia, słuchają muzyki, mogą poczuć różne zapachy i poznać
ubrania/zabawki/instrumenty (regiony: Afryka Środkowa i Południowa, Azja Południowa i Wschodnia, Europa i Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Środkowa; Afryka
Północna i Bliski Wschód);
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-12 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł za jedno spotkanie / 300 zl (for English speaking groups)

f.
UWAGA: Cykl polecany jest do realizacji podczas półkolonii (np.: jedne zajęcia
dziennie) lub w szkole (np. jedne zajęcia w miesiącu przez jeden semestr).

16.

Zabawy i zabawki świata - CYKL

a.
Cykl składa się z kilku spotkań (od 4 do 10 w zależności od preferencji). Na
każdym spotkaniu dzieci poznają dany region świata, nauczą się typowych zabaw i wykonują zabawkę pochodzącą z tego regionu.
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b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-10 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł za jedno spotkanie / 300 zl (for English speaking groups)

f.
UWAGA: Cykl polecany jest do realizacji podczas półkolonii (np.: jedne zajęcia
dziennie) lub w szkole (np. jedne zajęcia w miesiącu przez jeden semestr).

17.

Czy szkoła może być najfajniejszą rzeczą w życiu?

a.
Prezentacja szkół z różnych części świata + dyskusja o tym, dlaczego szkoła dla
niektórych dzieci na świecie jest największym marzeniem (nawiązanie do prawa dziecka do nauki);
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 9 -13 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 45 min;

e.

Cena: 160 zł /210 zl (for English speaking groups).

18.

Etyczna moda

a.
Rozmowa na temat świadomego kupowania (poruszamy aspekty związane z
prawami człowieka oraz z ekologią) + omówienie zasad odpowiedzialnych zakupów.
b.

Uczestnicy: młodzież w wieku 12+ lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł / 300 zl (for English speaking groups).

19.

Gorzka czekolada

a.
Omówienie idei „sprawiedliwego handlu” na podstawie najczęściej kupowanej
przez dzieci przekąski - czekolady oraz zasad robienia odpowiedzialnych zakupów.
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 10-15 lat;
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Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł / 300 zl (for English speaking groups).

20.

Gram w symbole - WYCIECZKA

fundacja@goandact.org

a.
Lekcja o kulturze żydowskiej z elementami gry o symbolach i pracą kreatywną:
frotaż liternictwa z macew za pomocą węgla;
b.
nej

Miejsce: Muzeum Miejskie Wrocławia, oddział Cmentarz Żydowski przy ul Ślęż-

c.
Uczestnicy: dzieci w wieku 7-17 lat (dokładny scenariusz wycieczki dopasowany jest do danej grupy wiekowej);
d.

Maksymalna liczba uczestników: 30;

e.

Czas trwania: 90 min;

f.

Cena: 350 zł / 390 zl (for English speaking groups)

g.

Uwaga: Wycieczka zależna od warunków atmosferycznych.

21.

Wycieczka po wielokulturowym Wrocławiu - WYCIECZKA

a.

Spacer- lekcja o wielokulturowości Wrocławia z elementami gry terenowej;

b.

Miejsce: przestrzeń miejska Wrocławia (okolice centrum);

c.
Uczestnicy: dzieci w wieku 7-17 lat (dokładny scenariusz wycieczki dopasowany jest do danej grupy wiekowej);
d.

Maksymalna liczba uczestników: 30;

e.

Czas trwania: 90 min;

f.

Cena: 350 zł / 390 zl (for English speaking groups)

g.

Uwaga: Wycieczka zależna od warunków atmosferycznych.

22. Spacer śladami słynnych Wrocławian - reprezentantów różnych kultur
- WYCIECZKA
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a.
Spacer - lekcja o wielokulturowości Wrocławia poprzez odkrywanie Wrocławian
(Edyta Stein, Dietrich Boenhoffer, Biskup Kominek) + elementy gry terenowej;
b.

Miejsce: przestrzeń miejska Wrocławia (okolice centrum);

c.
Uczestnicy: dzieci w wieku 7-17 lat (dokładny scenariusz wycieczki dopasowany jest do danej grupy wiekowej);
d.

Maksymalna liczba uczestników: 30;

e.

Czas trwania: 90 min;

f.

Cena: 350 zł / 390 zl (for English speaking groups)

g.

Uwaga: Wycieczka zależna od warunków atmosferycznych.

23. Gra terenowa alternatywnej Dzielnicy Świątyń we Wrocławiu - WYCIECZKA
a.
Gra terenowa na Przedmieściu Oławskim (tzw. Trójkąt Bermudzki) - rejonie
Wrocławia, w którym już przed wojną usytuowanych było 7 domów modlitwy użytkowanych przez 11 wspólnot mniejszościowych. Obecnie jest ich nieco mniej, jednak
wciąż jest to ewenement na skalę polską (niesłusznie zapominany).
b.

Miejsce: Przedmieście Oławskie

c.
Uczestnicy: dzieci w wieku 7-17 lat (dokładny scenariusz wycieczki dopasowany jest do danej grupy wiekowej);
d.

Maksymalna liczba uczestników: 30;

e.

Czas trwania: 90 min;

f.

Cena: 350 zł / 390 zl (for English speaking groups);

g.

Uwaga: Wycieczka zależna od warunków atmosferycznych.
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Edukacja ekologiczna
24.

Eksperymenty ekologiczne: śmieci i zanieczyszczenia

a. Wykonanie kilku eksperymentów pokazujących dzieciom skutki zanieczyszczania środowiska oraz prezentujących zasady recyklingu (dobór eksperymentów
zależy od wielkości grupy, wieku uczestników i warunków przestrzennych; w
ofercie m.in. recykling styropianu w warunkach domowych, zanieczyszczanie
wody olejem i badanie wpływu zanieczyszczenia na upierzenie ptaka).
b. Uczestnicy: dzieci w wieku 5-14 lat;
c. Maksymalna liczba uczestników: 25;
d. Czas trwania: 90 min;
e. Cena: 310 zł (w tym wszystkie niezbędne materiały) / 350 zl (for English speaking groups)

25.

Dzień pustej klasy

a. Gry i zabawy ekologiczne na świeżym powietrzu z okazji „Dnia pustej
klasy„ (który przypada w trzeci piątek czerwca);
b. Uczestnicy: dzieci w wieku 3 -12 lat;
c. Maksymalna liczba uczestników: 25;
d. Czas trwania: 90 min;
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e. Cena: 260 zł / 300 zl (for English speaking groups).
f. Warsztaty zależne od warunków atmosferycznych.

26.

Ziemskie śmietnisko

a. Prezentacja problemu zanieczyszczania Ziemi odpadami + szukanei rozwiązań
(co ja mogę zrobić, aby chronić Ziemię) + Wykonanie kwiatów z „foliówek”;
b. Uczestnicy: dzieci w wieku 6 -10 lat;
c. Maksymalna liczba uczestników: 25;
d. Czas trwania: 90 min;
e. Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zł (for English speaking groups).

27.

Mądrze pomagamy ptakom

a. Omówienie zasad pomagania ptakom (dokarmianie tylko zimą, zdrowe przekąski dla ptaków; postępowanie z rannymi ptakami, pisklakami, podlotami, konstruowanie prawidłowych budek) + Wykonanie karmnika z pudełka;
b. Uczestnicy: dzieci w wieku 5-10 lat;
c. Maksymalna liczba uczestników: 25;
d. Czas trwania: 90 min;
e. Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zł (for English speaking groups).

28.

Dzień Drzewa

a. Gry i zabawy ekologiczne na świeżym powietrzu z okazji „Dnia drzewa„ (10
października);
b. Uczestnicy: dzieci w wieku 5-10 lat;
c. Maksymalna liczba uczestników: 25;
d. Czas trwania: 90 min;
e. Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zł (for English speaking groups).
f. Warsztaty zależne od warunków atmosferycznych.
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Zabawki z niczego

a. Rozmowa o współczesnych zabawkach-gotowcach i o zabawkach robionych samodzielnie + wykonanie zabawek “z niczego”;
b. Uczestnicy: dzieci w wieku 6-12 lat;
c. Maksymalna liczba uczestników: 25;
d. Czas trwania: 90 min;
e. Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zł (for English speaking groups).

28.

Recyclingowe instrumenty

a. Rozmowa z dziećmi na temat recyclingu i upcyclingu + własnoręczne wykonanie
instrumentów recyclingowych;
b. Uczestnicy: dzieci w wieku 6-12 lat;
c. Maksymalna liczba uczestników: 25;
d. Czas trwania: 90 min;
e. Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zł (for English speaking groups).

29.

Jestem eko!

a.
Dyskusja i prezentacja: Co znaczy być eko i dlaczego warto być eko? + stworzenie listy “Jestem eko na co dzień” + wykonanie tematycznej pracy kreatywnej
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 4-12 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zł (for English speaking groups).

30.

Oszczędzać wodę? Oszczędzać prąd? A po co? A jak?

a.
Pokazanie powiązania indywidualnego zużycia wody z problemem niedostatku
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sja, co mogą zrobić dzieci, żeby oszczędzać wodę / prąd + uzupełnienie i kolorowanie
listy do zabrania do domu.
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 6-12 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 90 min;

e.

Cena: 260 zł (w tym materiały plastyczne)/ 300 zł (for English speaking groups).

31.

Mamo! Tato! Chcę mieć pieska!

a.
Rozmowa z dziećmi na temat tego, dlaczego chcą mieć zwierzaki domowe +
omówienie najczęściej posiadanych pupili i obowiązków, jakie się z nimi wiążą; +
Stworzenie profilu odpowiedzialnego opiekuna zwierzęcia i listy kontrolnej;
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 7-12 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 45 min;

e.

Cena: 210 zł / 250 zł (for English speaking groups).

32.

Kochamy owady

a.
Rozmowa z dziećmi na temat znaczenia owadów w naszym ekosystemie + gry i
zabawy związane z owadami (głównie mrówkami i pszczołami)
b.

Uczestnicy: dzieci w wieku 7-12 lat;

c.

Maksymalna liczba uczestników: 25;

d.

Czas trwania: 45 min;

e.

Cena: 210 zł / 250 zł (for English speaking groups).
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