Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie
Lokomotywą po wiedzę - nasze uczestnictwo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Zduńskiej Woli we współpracy z naszą szkołą w okresie od marca do maja
2018r. realizuje projekt ekologiczno – artystyczny "Lokomotywą po wiedzę" skierowany do dzieci z województwa
łódzkiego. Organizatorem i koordynatorem programu jest Łódzki Dom Kultury we współpracy z Akademią Sztuk
Pięknych w Łodzi oraz Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. W projekcie uczestniczy 25
uczniów naszej szkoły. W ramach programu zrealizowanych zostanie pięć typów warsztatów opartych na idei
zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska. Zdobyte podczas warsztatów umiejętności uczniowie
wykorzystają do przygotowania ekologicznego spektaklu teatralnego, który będzie zwieńczeniem projektu.
26.03.2018r. w ramach projektu Łódzkiego Domu Kultury „Lokomotywą po wiedzę” uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w warsztatach z projektowania ubiorów i elementów scenografii z surowców odzyskanych. W Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi odbyły się zajęcia poprowadzone przez Panią dr Izabelę Stronias wykładowcę ASP,
kostiumolog. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z metodami konstruowania ubiorów scenicznych oraz
elementów scenograficznych z materiałów odzyskanych. Dzieci miały możliwość wykonania projektu kostiumu
używając wyłącznie białych kartek papieru. Wytwory pracy dzieci były kreatywne i innowacyjne.
09.04.2018r. w ramach projektu Łódzkiego Domu Kultury „Lokomotywą po wiedzę” uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w warsztatach z projektowania ubioru metodą aplikacji. W Łódzkim Domu Kultury odbyły się zajęcia
prowadzone przez Panią Julitę Pierzchałę. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali w grupach, wykonując projekty
kostiumów z fragmentów tkanin, filcu, pasmanterii i dodatków krawieckich do spektaklu konkursowego. Użyte
materiały zostały poddane fizycznemu upcyklingowi. W czasie warsztatów dzieci stworzyły ciekawe propozycje
strojów, wykorzystując pozornie niepotrzebne ubrania i nadając im nową wartość artystyczną.
W ramach projektu „Lokomotywą po wiedzę” 13.04.2018r. w naszej szkole gościliśmy Pana Dariusza Matusiaka
współtwórcę Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi, który przeprowadził warsztaty o idei zróżnicowanego
zarządzania zasobami środowiska. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się o najważniejszych aspektach ochrony
środowiska. Wykorzystując formę teatralną, prowadzący zaprezentował zjawiska degradacji Ziemi. Warsztaty miały na
celu ukazanie piękna naszej planety, wzmacniając tym samym wśród uczestników postawę ekologiczną. W drugiej
części warsztatów uczestnicy przystąpili do zajęć praktycznych, podczas których stworzyli pomysły na niwelowanie
zjawisk degradacji Ziemi.
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