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Ferie zimowe z Kampanią Kolejowe
ABC!
11.01.2021

Ferie to wspaniała okazja do zabawy i
rozwijania kreatywności. W tym czasie dzieci
mogą skorzystać z warsztatów plastycznych
przygotowanych w ramach „Kampanii
Kolejowe ABC”. Warto także wziąć udział w
nowym konkursie pn. „Ferie z Kolejowym
ABC”.
Zespół Kolejowego ABC wraz z sympatycznym nosorożcem
Rogatkiem przygotował dla dzieci propozycje kreatywnego
spędzenia czasu wolnego podczas ferii. Są to trzy warsztaty
plastyczne, dzięki którym dzieci zdobędą nowe umiejętności
i rozwiną swoją wyobraźnię. Podczas warsztatu origami
najmłodsi nauczą się dokładności i cierpliwości, rozwiną także
wyobraźnię przestrzenną i zdolności twórcze. Warsztat
modelarski rozwinie ich zdolności manualne i umiejętność
planowania przestrzennego. Ponadto zajęcia te uświadomią
dzieciom, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne,
ponieważ do zrobienia pociągu wykorzystana została
makulatura. Ostatnią zabawą jest ozdabianie maski
karnawałowej z udostępnionego szablonu. Można go pobrać
i wydrukować lub stworzyć własny wzór maski. Wszystkie
przedmioty prezentowane w ﬁlmikach można wykonać samemu
w domu, do czego zachęcamy wszystkie dzieci.
Zapraszamy także do udziału w konkursie plastycznym „Ferie z
Kolejowym ABC”. Zwycięzca oraz każda z osób wyróżnionych
otrzyma pakiet edukacyjny, w którym znajdą się: książka
edukacyjna „Kampanii Kolejowe ABC”, upominki odblaskowe,
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kredki oraz mała maskotka Rogatka. Zwycięzca otrzyma
nagrodę wraz z dużą maskotką Rogatka.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej
(dowolną metodą) według wzoru przedstawionego na ﬁlmach:
nosorożca z origami, pociągu z makulatury lub maski
karnawałowej, oraz przesłanie zdjęcia pracy na adres:
kolejoweabc@utk.gov.pl lub opublikowanie go w komentarzu
pod postem konkursowym w serwisie Facebook na proﬁlu
„Kolejowe ABC”. Najbardziej kreatywne prace zostaną
nagrodzone i opublikowane na stronach Kampanii Kolejowe
ABC.
Konkurs rozpoczyna się 11 stycznia 2021 r. Na zgłoszenia
czekamy do 20 stycznia 2021 r.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
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