
З нагоди майбутнього Різдва ми запрошуємо всіх 
бажаючих на 4-104 роки на майстер-класи з ремесла
17 грудня з 10.00 та 12.00 
2 грудня о 10.00 та 14.00 тривалістю 2 години. 

Реєстрація застосовується: unicef@miasto-ogrodow.eu

Дошкільні діти з батьками
Кількість людей в одній групі 25.

Під час суботніх семінарів будуть зроблені різдвяні прикраси – Ялинка з джутової 
струни. Загортання шишок з пінопласту та прикрашання їх барвистими, святковими 
елементами гарантують багато радості. Ялинка, зроблена таким чином, - це чудова 
прикраса різдвяного столу, але також хороша ідея подарунка.

Люди, які проводять семінари в суботу:
Віолетта Кіліан-Ушко: Наскільки я пам’ятаю, я завжди хотіла працювати з дітьми та 
молоддю. Завершення педагогічних досліджень підтвердило мою переконання, що це 
те, що я хочу зробити в житті, і це хороше рішення. Це робота, яка дарує мені велику 
радість і задоволення. Мета моєї роботи - створити атмосферу, в якій діти будуть 
відчувати себе в безпеці і щасливості, і кожен буде важливим і потрібним. 
Дарія Курзава (також психолог у проекті): Я завжди цікавився, як вміло поєднувати 
професію та пристрасть. Робота з дітьми дає мені велике задоволення і щодня кидає 
виклик мені. Я завжди намагаюся зробити атмосферу в групі доброзичливою та 
домашньою та активно проведеним часом. Я не боюся викликів. Я думаю, що кожен 
досвід розширює мої компетенції і навчає чогось нового. Я намагаюся прищеплювати 
подібні переконання дітям.
У неділю ми зробимо ельфів, ялинок, прикрасимо дрібнички та творчі різдвяні прикраси.

Люди, які проводять недільні семінари:
Олена Дмитрієва
Випускник педагогіки та музичної школи в Україні. Має багаторічний досвід роботи 
з дітьми в музичній школі. Вона проводила заняття з ритміки та хорового мистецтва, 
уроки фортепіано та уроки співу. Він залишається і працює з дітьми в Польщі з лютого.

Катажина Хрущова
Ремесла - це пристрасть і спосіб життя. Член Асоціації художників України, лауреат 
багатьох нагород та відзнак. Вона працює з дітьми, її послання - допомогти дітям та 
молоді розвивати свої таланти, навчати наполегливості та терпінню та розвивати багаті 
культурні традиції поетапно.

Розташування: 1-й поверх кімнати KMO, Muzykodromu
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