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Biuletyn wydany w ramach projektu "Inwestując w Przyszłość".
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

UPCYKLING
Kreatywność, będąca jedną z fundamentalnych wartości firmy 

„Artrip”, to zdolność tworzenia nowego. Zajęcia z zakresu sztuki 

upcyklingu, przyczyniają się do wzrostu kreatywności młodych ludzi 

oraz ich odpowiedzialności za środowisko.

Świadome ograniczenie materiałów artystycznych lub praca 

na materiałach z pozoru nieartystycznych zmusza do zupełnie 

innego patrzenia na problem i materię, wyzwalając tym samym 

indywidualność twórcy i jego osobowość.

Od kreatywności do upcyklingu wiedzie jedna z najprostszych  

i najbardziej oczywistych dróg. Odkryli ją już artyści, projektanci  

i architekci na całym świecie.

Upcykling to już nie tylko martwa nomenklaturowa nazwa, ale pełna 

potencjału twórczego jedna z Najczystszych Sztuk.

Godzina dla EKO Wychowania
Kącik kreatywnego wychowawcy …

Czy niepowtarzalną grafikę na miarę Dürera można zrobić podczas 

jednych zajęć lekcyjnych, w dodatku bez żadnych zdolności 

artystycznych prowadzącego? Okazuje się, że TAK!

Zaprojektowany przez nas warsztat pozwala na wykonanie jej  

w każdych warunkach, wykorzystując łatwo dostępne resztki  

iskrawki materiałów.

Co potrzebujemy?

- Resztki materiałów (najróżniejsze, jak: pestki, nitki, łupinki 

orzechów, patyczki, piasek, stare kartony, papiery, koronki, siatki…. 

co tylko znajdziemy)

- Wycięte prostokątne podkłady ze starych pudełek

- Klej (możemy zrobić sami z maki i wody)

- Czarną farbę akrylową

Co robimy?

Uczestnicy warsztatu projektują własną matrycę graficzną przy 

pomocy dostępnych materiałów, które w innych okolicznościach 

znalazłyby się zapewne w koszu. Naklejane na podkład kształty i 

faktury przedmiotów tworzą swego rodzaju płaskorzeźbę, która 

pokryta farbą akrylową i odbita na własnoręcznie zrobionym papierze 

czerpanym, daje efekt niepowtarzalnego rysunku graficznego.

A jak zrobić papier czerpany w domu? Nic prostszego!

Weź opakowanie po jajkach, spryskaj wodą aż zmięknie. Rozwałkuj 

wałkiem do ciasta i zostaw do wyschnięcia.

Gotowe, można drukować!

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Realizując program przyrodniczy „Artrip” wykracza nieco ponad 

pierwotny obszar działania firmy. Mimo to pozostaje w kręgu 

najważniejszych kwestii związanych z misją i wizją firmy, z jej 

edukacyjnym i innowacyjnym charakterem.

Program z zakresu edukacji przyrodniczej został przygotowany  

w partnerstwie z firmą JAKU, w oparciu o autorski program dr 

Magdaleny Jarzębowskiej. Nagrodzonej przez słuchaczy Uniwersytetu 

Dzieci w Krakowie tytułem „Wykładowca Roku 2012/2013”.

Warsztaty obejmują wszystkie elementy przyrody: zwierzęta, rośliny, 

człowieka, mikroorganizmy oraz powiązania między nimi. Atrakcyjna 

forma zajęć (nauka poprzez eksperymenty, oglądanie eksponatów, 

zadania, praca w terenie), przystosowana do wieku i możliwości 

odbiorców, pozwala na szybkie i bezstresowe przyswojenie wiedzy 

oraz zarażanie pasją odkrywania świata.

Naszym założeniem jest również, aby zajęcia były skuteczną  

i atrakcyjną pomocą w realizacji podstawy programowej, szczególnie 

w obszarach wymagających odczynników i odpowiedniego sprzętu.

Warsztaty przyrodnicze
Wybrane propozycje i tematy …

Warsztaty, które przygotowaliśmy są realizowane zarówno podczas 

EKO Zielonych Szkół, jak i dedykowanych zajęć w szkołach na terenie 

całej Polski. Program dostosowany do różnych grup wiekowych 

począwszy od przedszkola po liceum.

1. Genetyka - Czy można zobaczyć DNA?

2. Chemia jest wszędzie. Zajęcia laboratoryjne.

3. Dlaczego krew jest czerwona?

4. Mutanty są wśród nas

5. Czy rośliny mają dzieci?

6. Wielki wybuch

7. Warsztat hydrobiologiczny

8. Warsztat sozologiczny

Więcej pomysłów na warsztaty upcyklingowe niebawem 
na ART-EKO Zielonych Szkołach!

Kto jeszcze nie był z nami ZAPRASZAMY!

Zainteresowane szkoły i nayczycieli zapraszamy
do współpracy i skorzystania z oferty programowej 

“Artrip”

Zapraszamy na autorskie

- Zielone szkoły w wersji ART, EKO, SPORT, i EDU
- Wycieczki tematyczne i rekreacyjne
- Obozy i wakacje
- Warsztaty edukacyjne w szkołach
- Szkoleniaoraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców
Informacje na naszej stronie oraz poprzez kontakt bezpośredni
www.artrip.pl, warsztaty@artrip.pl, 721 831 995

warsztaty@artrip.pl
www.artrip.pl


