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Майстерні рукоділля від 4 до 104
Проведемо наступний час разом та творчо. Наближається День Святого Валентина, це день закоханих, але ніщо не 
заважає підготувати побажання до Дня Святого Валентина чи маленькі подарунки для друга, батьків чи вчителя. Вони 
будуть такими:
рамки з сердечками (11.02) і сердечками з фетру (12.02). 25 і 26 лютого ми будемо виготовляти ліхтарі, які можуть 
прикрасити інтер’єр нашого будинку, а ввечері освітлювати кімнату світлом свічок і сенсорна іграшка - squishy і 
снігова куля.

Заняття для дітей з вихователями польською та українською мовами.
Коли: 11, 12, 25 та 26 лютого о год 10.00 12.00
Де: кімната 101 (перший поверх КМО)
Ведучі: Катерина Хрущова, Олена Дмитрієва, Віолетта Келян-Ушко, Дарія Курзава

Тривалість: 2 години.
Участь безкоштовна. Реєстрація обов’язкова (кількість місць обмежена); 
unicef@miasto ogrodow.eu
Кілька слів про лекторів:

Кетерина Хрущова: Рукоділля – це пристрасть і спосіб життя. Член Спілки художників України, лауреат багатьох 
премій та відзнак. Вона працює з дітьми, її послання полягає в тому, щоб крок за кроком допомагати дітям та молоді 
розвивати їхні таланти, вчити наполегливості та терпіння, плекати багаті культурні традиції.

Олена Дмитрілєва: випускниця педагогічного та музичного училища в Україні. Має багаторічний досвід роботи з 
дітьми в музичній школі. Давала уроки ритміки, хору, фортепіано та співу. З лютого перебуває та працює з дітьми в 
Польщі.

Віолетта Келян-Ушко: «Відколи себе пам’ятаю, я завжди хотіла працювати з дітьми та підлітками. Закінчення 
педагогічного факультету підтвердило моє переконання, що це те, чим я хочу займатися у своєму житті, і це 
правильне рішення. Це робота, яка приносить мені велику радість і задоволення. Мета моєї роботи – створити 
атмосферу, де діти почуватимуться безпечно та щасливо, а кожен буде важливим та потрібним.

Дарія Курзава: «Мені завжди було цікаво, як вміло поєднувати професію з пристрастю. Робота з дітьми приносить 
мені велике задоволення і виклик для мене щодня наступні виклики. Завжди намагаюся, щоб атмосфера в групі 
була дружньою та домашньою, активно проводив час. Я не боюся викликів. Я вважаю, що кожен досвід розширює 
мої компетенції та навчає чогось нового. Я намагаюся прищепити подібні переконання дітям». Пані Дар’я – 
психолог, надає консультації в рамках спільної кімнати.

Габріела Добрек: Я щодня працюю книготорговцем, а у вільний час люблю художньо божеволіти, створюючи 
унікальні речі, напр. вишивка в п’яльцях, талісмани. Мені теж близька  фотографія.

Дагмара Добрек: Співпраця з такими молодими людьми – це надзвичайна пригода для мене, тому що їхня уява 
та погляд на світ дарують мені багато посмішки та креативності. Моя діяльність з дітьми полягає в основному в 
тому, щоб підтримати їх і дати їм крила. Я прихильник створення в них незалежності з часткою емпатії та підтримки 
дорослих. Добре себе почуваю у фізичних навантаженнях, кулінарії, командних іграх.

Проект реалізується в рамках угоди між містом Катовіце та організацією UNIO

про підтримку дітей та сімей з України, які втікають від війни. Зроблено за підтримки Дитячого фонду ООН

(ЮНІСЕФ)

Сайт ЮНІСЕФ доступний ТУТ.
Співпраця: Фундація «Гняздо».


