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cel warsztatów

Celem warsztatów jest zaszczepienie w dziecku szacunku do środowiska i drugiego
człowieka. Robimy to w sposób interesujący, z wykorzystaniem narzędzi warsztatowych
zrozumiałych dla najmłodszego pokolenia. Warsztaty tematyczne, pełne ciekawostek, zdjęć,
gier i zgadywanek umożliwiają np. tworzenie domów dla pszczół czy rozpoznanie drzew oraz
zachęcają dzieci do późniejszych aktywnych działań na rzecz przyrody.
W trakcie warsztatów podejmujemy ważne kwestie środowiskowe: potrzebę segregacji
śmieci, oszczędzania wody i energii, dbania o drzewa i zwierzęta. Mówimy o tym czym jest
smog, zmiany klimatu. Podejmujemy też tematykę społeczną: równość, zdrowe odżywianie
oraz pomoc i współpracę.
Warsztaty prowadzimy w kilku formach:
cykliczne (10 tematów, raz w miesiącu od września do czerwca)
tematyczne (1 lub kilka tematów w wybranym przez placówkę edukacyjną terminie);
zdalne (warsztaty online cykliczne i tematyczne)
Poprzez formy edukacyjne dostosowane do wieku dzieci (bajki, gry i zabawy, zadania
plastyczne) dowiedzą się, jak ograniczać śmieci, dlaczego należy chronić pszczoły oraz inne
owady zamieszkujące łąki, pola i lasy, jak pomagać innym i kim są wolontariusze, co to są
"prawa człowieka", a także wiele innych zagadnień ze świata dorosłych.
Nasze warsztaty nie tylko zachęcają dzieci do stawiania pytań i szukania odpowiedzi, ale
również służą do rozwoju kreatywności dzieci. Pokazując różnorodne techniki artystyczne oraz
materiały plastyczne, inspirujemy dzieci do eksperymentowania, poszukiwań i odkrywania
nowych obszarów twórczej fantazji i czerpania radości z kreatywnego procesu.
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JAK WYGLĄDAJĄ Nasze warsztatY?
- WERSJA PODSTAWOWA 30 MINUT
30 -MINUTOWE WARSZTATY SKŁADAJĄ SIĘ Z DWÓCH
STAŁYCH CZĘŚCI:
INTERAKTYWNE GRY I ZABAWY
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Temat przewodni warsztatów zostanie przedstawiony za
pomocą quizu, gry lub zabawy interaktywnej. Dzięki
ilustracjom, zdjęciom, muzyce, filmowi, planszom i
rekwizytom dzieci poznają w sposób nietuzinkowy główny
temat taki jak smog, segregacja, bioróżnorodność czy prawo do
edukacji.
Fundacja CultureLab jest właścicielem ponad 200 scenariuszy
gier i zabaw o zrównoważonym rozwoju. Najciekawsze
propozycje prezentujemy dzieciom właśnie na warsztatach.
Nasze bajki nagrywała Krystyna Czubówna, Jarosław Boberek
czy Joanna Jabłczyńska, Piosenki komponują dla nas probono
min. Śpiewające Brzdące.
W 2020 roku za nasza pracę otrzymaliśmy nagrodę "Startup
Pozytywnego Wpływu 2020". Możemy zagwarantować, że
warsztat w Państwa przedszkolu poprowadzimy z pasją i
zaangażowaniem na najwyższym poziomie merytoyrcznym,
angażując dzieci w dialog, rozmowę, wymianę doświadczeń z
nutką śmiechu i zagadkowości

Nasze czytanki, to edukacyjne bajki
nagrodzone w konkursie "Startup
Pozytywnego Wpływu 2020" i obdarzone
Patronatem Honorowym Rzecznika
Praw Obywatelskich, pisane w
partnerstiwe min z UNEP-Grid.
Prowadząca warsztaty opowie o czym
usłyszą w bajce, ale tekst pozostawi już
wychowawczyni. W tygodniu, nauczyciel w
dowolnym momencie będzie mógł
przypomnieć główną treść warsztatu
dzięki pozostawionej czytance.

TEMATYCZNA CZYTANKA
I POZOSTAWIONA W GRUPIE
NA KOLEJNY DZIEŃ
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JAK WYGLĄDAJĄ Nasze warsztatY?
- wersja rozszerzona - 60 minut
60-MINUTOWE WARSZTATY SKŁADAJĄ SIĘ Z TRZECH
STAŁYCH CZĘŚCI:
Nasze czytanki, to edukacyjne bajki
nagrodzone w konkursie "Startup
Pozytywnego Wpływu 2020" i obdarzone
Patronatem Honorowym Rzecznika
Praw Obywatelskich .
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TEMATYCZNA CZYTANKA
I ROZMOWA
(15 MINUT)

Główni bohaterowie bajek TupTupTup to
trójka przyjaciół: sówka, pies i kot. W
trakcie rozmaitych przygód zwierzaki
pokażą dzieciom jak ważne są dbanie o
zdrowie, segregowanie śmieci,
oszczędzanie wody, czy pomoc
biednym.
Prowadząca warsztaty przeczyta bajkę na
wybrany temat, a najbardziej uważni
słuchacze zostaną odznaczeni specjalną
odznaką!
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INTERAKTYWNA
GRA LUB ZABAWA
(15 MINUT)

Nasz projekt plastyczny to praca z
farbami, kredkami i klejem, ale też gliną
i włóczką. Podczas warsztatów łączymy
kreatywność dzieci z wiedzą o
technikach plastycznych oraz wiedzą nt.
SDG (Sustainable Development
Goals). Sztukę dekoracyjną, lepienie z
gliny i wycinanie wykorzystujemy jako
pretekst do opowiedzenia o idei
tolerancji lub zmianach klimatu.

Najważniejsze słowa oraz przesłanie bajki zostaną
wplecione w quiz, grę lub inną interaktywną
zabawę. Dzięki ilustracjom, zdjęciom, muzyce,
filmowi, planszom i rekwizytom dzieci utrwalą
wiedzę przekazaną w bajce TupTupTup.
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PROJEKT
ARTYSTYCZNY
(30 MINUT)
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Lista tematów na 2020/21
wrzesień

październik

PRAWO DO
EDUKACJI

POMOC
I WSPÓŁPRACA KIM JEST
WOLONTARIUSZ?

grudzień

styczeń

luty

UBÓSTWO I BIEDA JAK POMAGAĆ
INNYM?

SMOG A
OSZCZĘDZANIE
ENERGII

PRZYJAZNE MIASTO
- JAKIE CECHY
POSIADA?

marzec
DRZEWA TO
ZDROWIE - CZY
MAMY NA TO
DOWÓD?

czerwiec
PRAWA DZIECKA CZY JA MAM
PRAWO?
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kwiecień
CZYSTA ENERGIA
- CZY ENERGIA
MOŻE BYĆ
ZIELONA?

listopad
CZY MOŻNA
OGRANICZYĆ ŚMIECI
W DOMU ROBIĄC
ZAKUPY?

maj
PSZCZOŁY
I OWADY - JAK JE
CHRONIĆ?

ZAPROŚ NAS NA WYBRANY TEMAT

Jeśli w okolicach Dnia Ziemi, Dnia Dziecka, Dnia Wody, Dnia Uchodźcy, Dnia
Czystego Powietrza lub w jakikolwiek inny dzień, ważny dla Waszej placówki,
chcielibyście aby dzieci otrzymały wyjątkowy, tematyczny warsztat - zapraszamy do
kontaktu z nami. Wybierzcie jeden lub kilka tematów, a my przyjedziemy do Was w
wyznaczonym terminie.
Tematy mogą być wybrane z naszego kalendarza na rok szkolny 2020/21 lub z
poniższej listy warsztatów:
Ciepło wszędzie, gorąc wszędzie, co to będzie? - Czyli co to są zmiany klimatu i
czy można im jakoś zapobiec?
Pszczoły, motyle i łąki kwietne - Co to znaczy "bioróżnorodność" i jak ją chronić?
Nosorożec, niedźwiedź polarny i ryś - co je łączy? - poznajemy gatunki
zagrożone wyginięciem
Odpadki nie są fajne - W jaki sposób śmieci mogą być niebezpieczne dla
zwierząt.
Woda to nasz skarb - Jak i po co oszczędzać wodę?
Segreguj na 5 - Jak prawidłowo segregować śmieci?
Ja mam burgera, ty masz ryż - Czy ktoś jeszcze głoduje na naszej planecie?
Jak ludzie mieszkają na świecie? O domach, miastach i mieszkalnictwie słów
kilka.
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KOSZT WARSZTATÓW

WARSZTAT 35 MINUTOWY
dla min. 3 grup

120 zł/ 35 MINUT (3-4 GRUP)

min. 3 grupy w jednej placówce
100 ZŁ/ 35 MIN (powyżej 4 GRUP)

WARSZTAT 60 MINUTOWY
dla min. 3 grup

250 zł/60 MINUT (1-3 GRUP)

220 zł/ 60 minut (4-8 GRUP)
200 zł/ 60 minut (każda kolejna grupa POWYŻEJ 10)

200 ZŁ/ 45 MINUT

WARSZTAT ONLINE 45 MINUT
dla 1 grupy

ŁĄCZYMY SIĘ Z GRUPĄ PRZEZ ZOOM lub TEAMS. Minimum 2
dni wcześniej nauczyciel otrzymuje od Fundacji karty pracy lub
temat zadania plastycznego, który po warsztatach mogą
wykonać dzieci dla utrwalenia tematu

2-GODZINNE TEMATYCZNE
WARSZTATY
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450 ZŁ./120 MINUT

JEDNA GRUPA JEDNEGO DNIA,
MERYTORYCZNYCH ZABAW na WYBRANY TEMAT

O nas
Jesteśmy Fundacją, która uczy dzieci o Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable
Development Goals - SDG), uchwalonych w 2015 roku przez ONZ. Cele te możemy
umownie podzielić na dwie grupy: ochrona środowiska oraz prawa człowieka. Mimo że
wymienione obszary są zarezerwowane dla dyskusji dorosłych, postawiliśmy sobie za
cel opowiedzieć dzieciom o nich w taki sposób, żeby zaangażować dzieci do zgłębienia
wiedzy na te tematy oraz podejmowania świadomych wyborów wpływających na stan
środowiska oraz innego człowieka.
Nasze kreatywne podejście do nauki dzieci oraz wkład w promowanie
zrównoważonego rozwoju w Polsce przyniosło nam w 2020 r. Nagrodę "StartUp
Pozytywnego Wpływu" oraz nominację do "Najbardziej Kreatywni Ludzie Biznesu
2020"
Fundacja jest twórcą strony edukacyjnej www.tuptuptup.org.pl , aplikacji mobilnej
Tup Tup po Warszawie. Doceniając nasze działania audiobooki z naszymi bajkami
nagrały: Krystyna Czubówna, Joanna Jabłczyńska, Łukasz Nowicki czy Magdalena
Różczka. Piosenki które śpiewamy na warsztatch tworzyły dla nas pro-bono min
Śpiewające Brzdące
Fundacja CultureLab tworzy i prowadzi warsztaty w oparciu najciekawsze gry i zabawy
z puli ponad 200 gier publikowanych na tuptuptup.org.pl. Cykl Warsztaty Tup Tup
Tup "Smog i pszczoła, czyli ważne tematy językiem dzieci" będzie nawiązywał do 10
z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

NASZE publikacje

Fundacja CultureLab jest wydawcą książek oraz materiałów edukacyjnych dla dzieci,
które przekazują dzieciom wiedzę o środowisku i prawach człowieka. Materiały
można bezpłatnie pobrać na stronie Fundacji www.culturelab.pl/nasze-materialy/
oraz tuptuptup.org.pl
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Kontakt

FUNDACJA CULTURELAB

Adres: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63,
02-495 Warszawa, Polska
Tel: +48 609100270
e-mail: maria.shmelova@culturelab.pl
www.tuptuptup.org.pl
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