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•

Kujawsko-Pomorska choinka w rozmiarze XXL i papierowe anioły

Dla najmłodszych proponujemy wspólne malowanie i ozdabianie ogromnej papierowej
choinki. Formą wypowiedzi plastycznej uczestników warsztatów będzie zarówno swobodna
malarska ekspresja (malowana farbami sylwetka choinki), jak i dekoracyjny, precyzyjny
rysunek (przygotowane z użyciem kolorowych papierów ozdoby).
Konstruowanie papierowych aniołów, które każdy uczestnik zabawy przy użyciu kolorowych
papierów, bibuły, krepy, folii, wstążek, a przede wszystkim dzięki swojej wyobraźni
i inwencji twórczej wykreuje.
Prowadzenie - Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
•

Warsztaty piernikarskie

Artystka malarka będzie instruować, a dzieci własnoręcznie będą zdobić przygotowane
pierniki, które po udekorowaniu zabiorą ze sobą i zapewne powieszą na swojej choince.
Uczestnicy posłuchają także historii piernika.
•

Warsztaty wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych

Dawniej w zimowe wieczory rodziny gromadziły się wokół stołów pełnych kolorowych
papierów, bibuły, słomy i wstążek, aby wspólnie przygotować choinkowe cacka. Wycinano
i klejono pawie oczka, ptaszki, łańcuchy, dzwoneczki, jeżyki, które miały ozdobić drzewko w
dzień Wigilii. Warto podtrzymywać tę ciekawą tradycję, która przyniesie wiele radości
i dobrej zabawy oraz urozmaici czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Poznane
wzory i sposoby tworzenia ozdób choinkowych mogą stać się inspiracją do rodzinnych
spotkań w podczas Adwentu i wspólnego tworzenia ozdób.

Muzeum Etnograficzne w Toruniu
•

Warsztaty florystyczne

Warsztaty florystyczne podczas których uczestnicy wykonają stroiki i dekoracje
świąteczne
Kwiaciarnia Tanga w Toruniu
•

Ozdoby zrobione lepsze niż kupione

Każdy z uczestników będzie mógł wykonać zabawkę lub ozdobę bożonarodzeniową.
Młodszym dzieciom zaproponujemy wykonanie wszystkim dobrze znanej wodnej kuli zabawki ze sztucznym śniegiem oraz samodzielnie wyklejoną figurką z plasteliny.
Starszych uczestników - młodzież i dorosłych zaprosimy do samodzielnego wykonania
bombki ze styropianu (do wyboru różnorodne materiały: atłasowe wstążki, cekiny,
kolorowa makulatura, materiały tekstylne.
Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”
•

Leć Kolędo w świat – warsztaty muzyczne

Wspólnie ze Świętym Mikołajem będziemy śpiewać kolędy
•

Świąteczne wygibasy

Zabawy dla dzieci przy dziecięcych utworach muzycznych, konkursy, malowanie buziek
oraz nauka żonglowania, przy której dzieci mogą zdobyć sprawność niezbędną
pomocnikowi Mikołaja

„Grupa Eight” – grupa twórców kultury z Torunia

•

Prezentacja i degustacja potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich
z Kościelnej Wsi w powiecie radziejowskim oraz Łubianki w powicie toruńskim.

.
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