
Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w  Białej  po  raz  drugi  przystąpił  do  projektu

ekologiczno  –  artystycznego  pn.  „Lokomotywą  po  wiedzę”,  którego  organizatorem  jest

Łódzki  Dom  Kultury.   W  ramach  programu  dzieci  z  21  gmin  województwa  łódzkiego

cyklicznie brały udział  w specjalistycznych  warsztatach realizowanych  w Akademii  Sztuk

Pięknych  w  Łodzi,  Politechnice  Łódzkiej  oraz  w  Łódzkim  Domu  Kultury.  Projekt

„Lokomotywą po wiedzę” ma na celu naukę dzieci podstaw ekologii przez zabawę. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej reprezentują  dzieci z Publicznej Szkoły

Podstawowej w Naramicach. Dzięki uczestnictwu w programie 19 uczniów z klasy 4, miało

okazję wziąć udział w warsztatach wyjazdowych do Łodzi, jak i warsztatach stacjonarnych,

które  odbywały  się  także  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Naramicach.  Podczas

pierwszych warsztatów wyjazdowych, które odbyły się 23 marca 2018r. w  Łódzkim  Domu

Kultury,  uczniowie  pozyskali  niezbędną  wiedzę  na  temat  tego  w  jaki  sposób  można

zaprojektować  i  wykonać  kostiumy do  wybranego  przez  siebie  przedstawienia  –  Zielony

Kapturek. Z racji tego, iż tematem przewodnim projektu jest ekologia, wszystkie niezbędne

przedmioty należało wykonać z surowców odzyskanych tj. rzeczy, które zazwyczaj uważane

są za nieprzydatne. Uczestnicy warsztatów mięli do dyspozycji  fragmenty starych tkanin,

filcu, pasmanterii i dodatków krawieckich. Podzieleni zostali na 4 grupy, z czego każda grupa

pracowała  nad  innym  kostiumem.  Podczas  zajęć  dzieci  wykazały  się  bardzo  dużą

kreatywnością. Dowodem tego są wykonane stroje – Eko Leśniczego, Zielonego Kapturka,

Drzewa Mądrości i rybek. Do przygotowania przebrań, uczniowie wykorzystali stare bluzki,

sukienki oraz skrawki materiałów ponaklejane na tekturę. 

Kolejne warsztaty odbyły się 6 kwietnia 2018r. w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Zajęcia  miały na celu również  pomoc dzieciom w przygotowaniu strojów potrzebnych do

przedstawienia. Głównym jednak ich celem było spojrzenie na daną rzecz i przekształcenie jej

z kilku perspektyw. Uczestnicy dostali po 3 białe kartki, a ich zadaniem było nadanie każdej

kartce takiego kształtu, aby odróżniała się od pozostałych. Zadanie było bardzo trudne jednak

każde z dzieci  wywiązało się z niego bardzo dobrze. 

24 kwietnia 2018r. uczestnicy projektu odbyli zajęcia na Politechnice Łódzkiej, gdzie

z pomocą  Pani prowadzącej  warsztaty przygotowywali  elementy niezbędne do scenografii

przedstawienia. Z pudełka po butach, tektury i plastikowego korka powstał jeż. Plastikowe

butelki  pomalowane  farbą  i  brązowy  papier  posłużyły  do  zrobienia  grzybów.  Z  kolei

kolorowa tektura i bibuła wykorzystane zostały w celu wykonania jeziorai  tataraku.  Dzieci  z

warsztatów wróciły bardzo zadowolone, z głową pełną pomysłów.

Każde z  zajęć  okazały się  dla  uczestników niezwykle  cenne.  Wszystkim życzymy

powodzenia i trzymamy kciuki za dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach.  

 


