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Twoje dziecko to mały aktor? Ma talent i chciałbyś stworzyć mu możliwość rozwoju? Teraz jest to możliwe - w Gliwicach
powstało pierwsze Dziecięce Studio Teatralne a działa w ramach nowo powstałego klubu dziecięcego - Pacynka.

Twoje dziecko
polubi to miejsce
Najmłodsi mieszkańcy mają możliwość nie tylko uczestniczenia
w zajęciach teatralnych stałych
ale również w cyklicznych warsztatach. Teatr to sztandarowa propozycja Pacynki, ale nie jedyna.

natomiast jak niepotrzebne z
pozoru przedmioty można zamienić na... zabawki.
Pacynka posiada również
ładną i przestronną dziecięcą kuchnię: - Dzieci poznają
tu tajniki przygotowywania
pyszności, zasmakują w słod-

niczny, animacja lalek czy gra
maską. Samodzielnie projektują i wykonują niezbędne do
spektaklu rekwizyty.
Zajęcia z teatru prowadzi Marcin Drzazga - osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z dziećmi. Z wykształcenia pe-

Pacynka, czyli
punkt spotkań
z dziecięcą
kreatywnością

- W Pacynce tworzymy optymalne warunki do rozwijania
pasji i talentów proponując
twórcze spotkania i warsztaty dla najmłodszych. Organizujemy również kreatywne
przyjęcia urodzinowe, baliki
i spektakle teatralne dla dzieci. Zapraszamy teatry dziecięce z różnych miast w Polsce
na cykliczne przeglądy teatralne - tłumaczy kierownik punktu, Justyna Gryń.

Kącik kawowy,
czyli strefa
dla rodzica
W czasie gdy dzieci odkrywają
świat, uczą się i bawią, rodzice nie muszą się nudzić. Specjalnie dla nich przygotowano
kawowy kącik, gdzie mogą
poczytać gazetę, skorzystać z
internetu lub popijając pyszną
kawę lub herbatę porozmawiać z innymi rodzicami.

W zadbanej kamienicy, w samym centrum Gliwic, nieopodal Rynku powstała Pacynka
- miejsce, które z pewnością
pokocha każde trafiające
tu dziecko. Dlaczego? Bo
w Pacynce można gotować...
a potem jeść, to co samemu się przygotowało; można
z przemiłą panią zmienić wytłaczanki po jajkach w niezwykły
świat zwierząt; można także
przenieść się do odległych zakątków świata... nie ruszając
się z miejsca; można w końcu
zasmakować teatru - obejrzeć
spektakl kukiełkowy i samemu stanąć na scenie.

Pacynka, nowy punkt
spotkań dla najmłodszych mieszkańców
pomaga dzieciom odkrywać świat, proponując ciekawe i twórcze
warsztaty.

prezentów czy objadanie się
urodzinowymi smakołykami tłumaczy Justyna Gryń.

Dla kogo jest
Pacynka, czyli od
kiedy mogę rozpocząć zajęcia?

Warsztaty,
czyli to co robię
ma swoją
wartość
Dla małego dziecka niezwykle
ważne jest poczucie, że to co
tworzy, wymyśla jest wartościowe
i daje konkretny, namacalny
efekt. Na zajęciach plastycznych w Pacynce dzieci tworzą
więc cuda z masy solnej, papierowe zwierzaki, potworki
z szyszek, kasztanów czy żołędzi, dowiadują się jak z papieru stworzyć piękne ozdoby
lub samemu wykonać profesjonalną kartkę urodzinową
dla mamy. Na spotkaniach
recyklingowych dowiedzą się

kościach i pikantnościach
własnoręcznie przez siebie
przygotowanych. Będą dekorować ciasteczka, robić wesołe
kanapeczki, sałatki, pasty,
sosy. A to wszystko w radosnej atmosferze w połączeniu
z ćwiczeniami integracyjnymi,
muzyką i śpiewem - mówi Justyna Gryń.

Mały aktor, czyli
poznajemy teatr
pod okiem
mistrza
Dla dziecka tworzenie teatru
to świetna zabawa, która
kształtuje osobowość, rozwija
wyobraźnię, mowę czy słuch.
Zabawa w teatr sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie
własnej wartości.

dagog, trener, reżyser teatrów
dzieci i młodzieży.

W pałacu małej
księżniczki, czyli
ten najważniejszy dzień w roku
Urodziny to niezwykły dzień
dla każdego dziecka. W tym
wypadku Pacynka również proponuje spędzić go ciekawie i
kreatywnie - wcielając się np.
w role księżniczek, piratów,
czarodziejów czy Indian.
- Podczas 2,5 godzinnego
przyjęcia nie zabraknie czasu na życzenia, dmuchanie
świeczek,
rozpakowywanie

Zajęcia prowadzone są w
dwóch grupach wiekowych:
3-5 lat i 5-9/10 lat.
- Na nasze zajęcia mogą
przychodzić jednak już dzieci
młodsze, na pewno niejeden
dwulatek znajdzie u nas coś
dla siebie - informuje Justyna
Gryń.

Natomiast zajęcia poranne dla
maluszków od 1,5 roku do 3
lat, to idealna propozycja dla
dzieci, które nie chodzą do
przedszkola a chcą miło spędzić czas w grupie rówieśników. Podczas zajęć z pociechami mogę być obecni oczywiście również rodzice, jeśli
pozwoli im to czuć się bardziej
komfortowo i bezpiecznie.

20 października Pacynka zaprasza dzieci w
wieku o 3 do 8 lat
na warsztaty pt.
„Oszczędzamy pieniążki - świnka skarbonka”,
które odbędą w godzinach od 10.30-12.30.
- „Oszczędzamy pieniążki –
świnka skarbonka - każdy powinien mieć swoją świnkę, do
której będzie wrzucał grosiki.
My też taką stworzymy. Do jej
zrobienia wykorzystamy różnej
wielkości i różnego kształtu
butelki. Niezwykłe pomysły
pomogą nam ozdobić skarbonkę i sprawić, że oszczędzanie
okaże się bardzo przyjemne.
Do dzieła!”- zachęcają organizatorzy. (ts)

Pacynka - punkt spotkań z dziecięcą kreatywnością
ul. Kaczyniec 30/1a, 44-100 Gliwice
tel. (32) 233 82 48
pacynka@pacynka.gliwice.pl
gg: 44773446

- W Pacynce kreatywne warsztaty teatralne prowadzimy w
stałej grupie „Małych aktorów”, jak również na spotkaniach, z których każdy ma odrębny temat i można zapisać
się na wybrane zajęcia - informuje Justyna Gryń.
W trakcie warsztatów dzieci
mają okazję dowiedzieć się
m.in. z jakich elementów składa się spektakl teatralny, tworzą przedstawienia, uczą się
technik teatralnych takich jak
poprawna wymowa, ruch sce-
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