Oferta edukacyjna Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Kategoria wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa

POZNAJ JAPONIĘ
Kategoria wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym, szkoła podstawowa
Prowadzący: Justyna Gierszewska
Miejsce: Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8 lub przedszkole/szkoła
Czas: 45-60 minut
Forma: zajęcia edukacyjne i plastyczne połączone z zabawą aktywizującą dzieci
Liczba słuchaczy: do 20 osób
Uczestnictwo: bezpłatne
Kontakt: 608 216 524, jgierszewska@op.pl
W trakcie zajęć oglądamy zdjęcia z Kraju Kwitnącej Wiśni, rozwiązujemy zagadki, uczymy się
japońskiego powitania i pożegnania oraz innych przydatnych zwrotów. Poznajemy stroje
yukata i jinbe a także przedmioty codziennego użytku. Kaligrafujemy podstawowe znaki
japońskie. Spotkania są dostosowane do wieku dzieci.
Przedszkole i edukacja wczesnoszkolna
Origami





krótka historia papieru, skąd pochodzi i jak dotarł do Japonii
do czego w Japonii wykorzystywany jest papier
rodzaje japońskiego papieru
warsztaty orgiami

Zabawy, zabawki, gry – w co się bawią japońskie dzieci?




japońskie święta dziecięce
tradycyjne zabawki – kendama, kokeshi, daruma
warsztaty – robienie japońskich bączków bunbungoma lub innych zabawek

Świat samurajów






kim byli samuraje
szpiedzy tacy jak ninja
wszystko, co wojownikom niezbędne – zbroje, miecze, hełmy
współczesne sztuki walki
warsztaty – zabawki origami, dzięki którym na chwilę zmienisz się w samuraja

Piękno i funkcjonalność


święta, festiwale





symbole Japonii – chado – ceremonia parzenia herbaty, sakura, ikebana, chryzantema
japońskie stroje, ozdoby, chusty furoshiki
warsztaty – wykonanie i zdobienie tradycyjnych japońskich wachlarzy uchiwa lub innych
zabawek

Język japoński





skąd takie dziwne pismo
japońskie znaki – litery, sylaby czy rysunki?
jak zapamiętać znaki?
warsztaty kaligrafii japońskiej

Japońskie bajki dla dzieci




oglądanie bajek lub czytanie książek dla dzieci
jak wygląda książka napisana w języku japońskim?
wykonanie ilustracji do książek lub zakładek
Klasy IV-VIIII

Origami





krótka historia papieru, skąd pochodzi i jak dotarł do Japonii
do czego w Japonii wykorzystywany jest papier
rodzaje japońskiego papieru
warsztaty orgiami

Zabawy, zabawki, gry – w co się bawią japońskie dzieci?







dzieci polskie i japońskie – różnice, podobieństwa
edukacja w Japonii
japońskie święta dziecięce
tradycyjne zabawki – kendama, kokeshi, daruma
japońskie zabawy
warsztaty – robienie japońskich bączków bunbungoma

Świat samurajów






kim byli samuraje
szpiedzy tacy jak ninja
wszystko, co wojownikom niezbędne – zbroje, miecze, hełmy
współczesne sztuki walki
warsztaty – zabawki origami, dzięki którym na chwilę zmienisz się w samuraja

Piękno i funkcjonalność




święta, festiwale
symbole Japonii – chado – ceremonia parzenia herbaty, sakura, ikebana, chryzantema
japońskie stroje, ozdoby, chusty furoshiki




warsztaty – wykonanie i zdobienie tradycyjnych japońskich wachlarzy uchiwa lub innych
zabawek
piękno japońskich ogrodów

Język japoński






skąd takie dziwne pismo
japońskie znaki – litery, sylaby czy rysunki?
jak zapamiętać znaki?
używane w Polsce znane japońskie słowa
warsztaty kaligrafii japońskiej

Japońskie bajki dla dzieci




oglądanie bajek lub czytanie książek dla dzieci
jak wygląda książka napisana w języku japońskim?
wykonanie ilustracji do książek lub zakładek

UWAGA: Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu Książnicy Kopernikańskiej.
Prosimy o dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego u prowadzącej zajęcia.

