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Реалізовано за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Майстерні рукоділля від 4 до 104
Проведемо час разом та творчо. У День бабусі та дідуся (21 та 22 січня) запрошуємо на майстер-клас зі 
створення унікальних подарунків для близьких. Це будуть не тільки різнокольорові листівки, а й, наприклад, 
зв’язані брелоки, фоторамки або баночки з цукерками, наповнені тим, що найбільше подобається кожному 
дідусеві та бабусі. 28 та 29 січня з нагоди карнавалу, що триває, відбудуться майстер-класи із створення 
карнавальних масок.
Заняття для дітей з вихователями польською та українською мовами.

Коли: 21, 22, 28 та 29 січня о год 10.00 та 12.00
Де: зал Музикодрому (1 поверх Муніципального музею)
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:
Катерина Хрущова: Рукоділля – це пристрасть і спосіб життя». Член Спілки художників України, лауреат 
багатьох нагород і відзнак. Працює з дітьми, її послання полягає в тому, щоб крок за кроком допомагати дітям і 
молоді розвивати їхні таланти., вчить наполегливості та терпіння, плекають культурні традиції.

Олена Дмитрієва – 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, в якій 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. Завжди намагаюся, щоб атмосфера в групі була 
дружньою та домашньою, активно проводили 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.

МІСЦЬ НА НАСТУПНІ ЗАНЯТТЯ НЕМАЄ. 
НАБІР ЗАКРИТО:
12 січня 2023 р
Зимові художні майстер-класи
23 та 24.01.2023
Майстер-класи: «Звук, ритм, танець»

Проект реалізується в рамках угоди між містом Катовіце та організацією 
ЮНІСЕФ про підтримку дітей та сімей з України, які втікають від війни. 
Реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
Сайт ЮНІСЕФ доступний ТУТ.
Співпраця: Фундація «Гняздо».


