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Witamy w "Kraju Kwitnącej Wiśni" ..

Serdecznie zapraszamy na warsztaty

 dla dzieci i dorosłych

"Spotkanie z Japonią",

na których zabierzemy Państwa w niezwykłą,

egzotyczną podróż, do odbycia której, zamiast

biletu, potrzebna jest jedynie dusza otwarta na

nowe, estetyczne wrażenia...
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"Spotkanie z Japonią"



zajęcia warsztatowe prowadzone są na zasadzie "stoisk", dzięki czemu każdy 

*Ilość dodatkowych atrakcji oraz wybór tematyki prezentacji oraz gier i zabaw 

Czas zajęć: ok. 2h (małe dzieci do 1h) 

Ilość uczestników w grupie: max 25 os. 

 

Jednorazowe zajęcia składają się z:

          I) Prezentacja o Japonii* wraz z ciekawostkami i elementami pokazowymi

          II) Zabawy indywidualne i/lub drużynowe, kierowane przez prowadzącą*

 

          III) Warsztaty kaligrafii 

          IV) Warsztaty origami 

          V) Pokaz zabawek i gier japońskich, z możliwością swobodnej zabawy 

          VI) Elementy zajęć plastyczno- technicznych

          VII) Prezentacja zdjęć wraz z muzyką japońską 

        z uczestników ma możliwość spróbowania własnych sił w każdej, interesującej     

        go aktywności

         zależny jest m. in. od wieku uczestników, ilości dzieci w grupie, 

          czasu trwania zajęć oraz ilości dostępnego miejsca (np. wielkości sali). 

UWAGA! 

Istnieje również możliwość poprowadzenia warsztatów jako cyklu spotkań. Informacje na str 13.

Informacje:
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I. Prezentacje z prelekcją i pokazem elementów jap.

Audio-wizualne i wizualne, autorskie prezentacje „w pigułce”, o sztuce i kulturze Japonii.

M.in. : Japonia, ciekawostki japońskie, muzyka japońska, japońskie święta i Nowy Rok,

system oświaty, O Gejszach itp.. 

(Np. prezentacja o Gejszach zawiera fakty dotyczące ich ubioru, makijażu, stylu życia..

Podzielona na dwie, 7, 5 minutowe, pełne ciekawostek części, może być doskonałym

„przerywnikiem” innych atrakcji).

 Prezentacje przeznaczone są zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. 

Jest możliwość zorganizowania quizu. Pytania quizowe dostosowane są do wieku

uczestników (dla dzieci młodszych realizowana jest krótka „pogadanka”). 
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Istnieje możliwość przywiezienia rzutnika. Prosimy o przygotowanie ekranu do wyświetlenia

prezentacji lub udostępnienia pomieszczenia z jasną ścianą.



II. Zabawy indywidualne i/lub drużynowe

To nauka poprzez zabawę… i gwarancja dużej dawki śmiechu! Jedną z atrakcji może być
nauka japońskiego tańca (atrakcja polecana dzieciom młodszym). Uczestnicy uczą się
nieskomplikowanych gestów, symbolizujących japońskie słowa i poznają sens śpiewanej

w obcym języku piosenki.

Inne przykładowe zabawy: „Hashi competition” zabawa z pałeczkami, wyścig w maskach,

„Doczepianka”, „Kanji Game”, „Kimono Fun”, „Hiragana Arufabetto”, Nihon Pazuru”

(puzzle), - „Memory”, Wróżby „Uranai”, „Koi Tsuri”, - łowienie karpi Koi , Quiz itp..

Charakter, rodzaj i sposób przeprowadzenia zabaw związany jest z wiekiem uczestników

oraz ilością osób w grupie.
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Mile widziane jest przygotowanie sprzętu do odtwarzania muzyki



III. Warsztaty kaligrafii

Język Japoński opiera się na systemie znaków graficznych - „pismo ideograficzne”-

 i trzech różnych alfabetach. Prowadzone zajęcia kaligrafii są doskonałą okazją do

„zaznajomienia się” ze specyficznym językiem.. Każdy uczestnik może popróbować swoich

sił w „malowaniu” znaków, napisać swoje imię po japońsku, jak również pozyskać
informacje na temat tego specyficznego pisma i sposobu jego wykonywania. Kaligrafia

japońska przyczynia się do poprawy koncentracji, rozwoju motoryki, pomaga w rozwoju

zmysłu estetyki i cierpliwości. 

Zapewniamy wszelkie potrzebne do wykonania kaligrafii materiały, w tym: wzorniki, tusz,

bambusowe pędzle, papier itp...
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Niezbędne jest zapewnienie stolików oraz krzeseł.



IV. Warsztaty origami

Ta kreatywna i interesująca umiejętność składania papieru w różne figury i wzory uczy

logicznego myślenia, dokładności i precyzji, rozwija zdolności manualne oraz wyobraźnię
przestrzenną. Uczestnicy poznają sztukę, która stała się w Japonii jednym z elementów

wychowania i której dzieci uczą się już w szkole podstawowej. Podczas warsztatów

rozdawane są niezbędne akcesoria i wzorniki. Ilość i trudność składanych wzorów zależy

od wieku i stopnia zaawansowania uczestników. 
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Niezbędne jest zapewnienie stolików oraz krzeseł.



V. Zabawy, gry i zabawki japońskie

Uczestnicy mają szansę zobaczyć i dotknąć oryginalnych zabawek japońskich, które były 

(i nadal są) popularne w Japonii, (m.in.: Kendama, Koma, Hane-tsuki, Daruma Otoshi,

Mokuru, mini sumo..). 

Biorąc udział w grach zręcznościowych, z wykorzystaniem japońskich „akcesoriów”, każdy

ma możliwość „dotknąć” kultury tego fascynującego Kraju, w atrakcyjny i miły sposób.
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VI. Warsztaty plastyczno-techniczne

Na zajęciach realizowane są również warsztaty plastyczno-techniczne, związane z kulturą
i sztuką „Kraju Kwitnącej Wiśni”.
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 „Odbijanki” sakura tree,

 tworzenie lampionów,

malowanie i zdobienie tradycyjnych

wachlarzy„uchiwa” i parasolek „wagasa”, 

tworzenie latawców „koinobori”, 

malowanie na plexi,

make-up manga/anime,

W tym np.. : 
„rzeżbienie” w piasku kinetycznym 

wykonanie japońskich laleczek 

 wycinanki manga/anime ... itp..

Zapewniamy wszelkie potrzebne

materiały, a wykonane prace, każdy

uczestnik może zabrać ze sobą :)

Rodzaj warsztatów związany jest z

wiekiem uczestników oraz ilością osób

w grupie.



VII.  Prezentacja zdjeć wraz z muzyką japońską

Powyższą ofertę uatrakcyjnia pokaz autorskich zdjęć z Japonii, z cyklu „Japonia w Moim

Obiektywie”, której towarzyszy tradycyjna muzyka japońska. Prezentowane zdjęcia

tematyczne związane są z całą Japonią i ilustrują różne aspekty jej Kultury i obyczajowości

(budowle, ludzie, charakterystyczne miejsca, rzeczy itp..) Jest to doskonałe „dopełnienie”

warsztatów. Nadaje nastrój prowadzonym zajęciom i pozwala poczuć orientalny klimat

"Kraju Kwitnącej Wiśni".
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Prosimy o przygotowanie ekranu do wyświetlenia prezentacji lub udostępnienia pomieszczenia 

z jasną ścianą.



Warsztaty prowadzi Elżbieta Bargieł

Muzyk, pedagog, animator kultury. 

Japonią „zachłysnęła” się podczas swoich czterech podróży do „Kraju Kwitnącej Wiśni”.

Prawie półtoraroczna przygoda w „krainie po drugiej stronie lustra”, zaowocowała
niezwykłą pasją. Dziś, prowadząc działalność związaną z propagowaniem kultury i sztuki

„Nipponu”, chce pokazać jej piękno wszystkim tym, którzy jeszcze jej nie odkryli. 

Uwielbia pracę z dziećmi jak i dorosłymi  co sprawia, 

że prowadzone, „japońskie” warsztaty, stają się jeszcze większą przyjemnością.
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Prowadząca, podczas warsztatów ucharakteryzowana jest w kimono.
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REFERENCJE



 a) informacje poruszające tematykę spotkania podane w ciekawej formie

prezentacji multimedialnej, 

 b) pokaz danych elementów/ eksponatów; ciekawostki 

 c) zabawy indywidualne i drużynowe * 

 d) cześć warsztatowa i/lub zajęcia plastyczno-techniczne 

Czas pojedynczego spotkania: do 2h (małe dzieci do 1h)

 Ilość uczestników w grupie: od 8 do 10 os. 

Cena zajęć: do uzgodnienia, w zależności od ilości zaplanowanych spotkań

 

UWAGA! 

Istnieje również możliwość poprowadzenia warsztatów jako cyklu spotkań. 

W tym przypadku zajęcia prowadzone są tematycznie, a podczas zajęć
realizowanych jest  kilka aktywności: 

Przykładowe tematy spotkań: 

 - Japonia jaka jest? – wprowadzenie do tematu 

 - Język (alfabety /kaligrafia) 

 - Kimono i Gejsze 

 - Muzyka (instrumenty i taniec) 

 - Manga i Anime 

 - Festiwale japońskie („Yuki Matsuri”; „Bon Matsuri”; Hina Matsuri”...) itp.

Informacje dodatkowe:
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Istnieje możliwość zorganizowania koncertu
z atrakcjami japońskimi

Wiele atrakcji do wyboru!

M.in.

- Spotkanie z Gejszą
- Spotkanie z Samurajem

- koncert kawrtetu smyczkowego

(wykonującego muzykę japońską)

- koncerty instrumentów tradycyjnych

(bębny Taiko, Koto, Shamisen, Shakuhachi,...)

-itp.
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pełna oferta atrakcji dostępna jest w osobnym pliku pdf. 

W razie zainteresowania, prosimy o kontakt.



Jak również zorganizowania
kącika fotograficznego wraz z charakteryzacją

Osoby chętne, mają możliwość przymierzenia tradycyjnego kimona lub yukaty i zrobienia

sobie zdjęcia pamiątkowego. 

Każdy osoba ucharakteryzowana zostaje w: oryginalne kimono, pas „obi” oraz buty „zori”.

Dodatkiem są rekwizyty (parasolki, wachlarze). 

Zdjęcia wykonywane są we wcześniej zaaranżowanym, japońskim „foto-kąciku”

Wykonane przez Agencję zdjęcia są drukowane na miejscu. Uczestnik otrzymuje zdjęcie

kilka minut po jego wykonaniu. 

Atrakcja zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ jest to jedna z nielicznych

(jeśli nie jedyna) szansa na przymierzenie oryginalnego kimona i dodatków japońskich!

Gejsza-art 2022/23



Organizujemy również  WYSTAWY

autorskich zdjęć z  Japonii (o różnorodnej tematyce)

kimon i yukat (damskich, męskich i dziecięcych)

pasów obi

instrumentów japońskich 

zabawek japońskich

utensyliów do ceremonii herbacianej

elementów dekoracyjnych, tj.:parasolki, wachlarze, figurki, obrazy i materiały wiszące itp.

Istnieje możliwość zorganizowania wystawy w Państwa placówce/ośrodku. 

Ze względu na wielość i różnorodność elementów japońskich, które  posiadamy,

 możemy zorganizować wystawy:

Wszystkie elementy wystawowe oparzone są odpowiednim komentarzem (informacją).
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Niezbędne jest  pomieszczenie, gdzie będzie można wyeksponować zbiory.

Ilość i rodzaj elementów, oraz długość ekspozycji - do uzgodnienia



Zapraszamy do 
"Kraju 

Kwitnącej Wiśni"!
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Kostiumowa Agencja Artystyczna "Gejsza-art"


