www.mysieharce.pl
tel. 698 335 893

Mysie Harce to niewielka stołeczna firma, aktywnie działająca od
początku 2013 roku. Doświadczone animatorki zajmują się w niej nie tylko
organizacją zabaw i imprez dla dzieci, od września 2016 prowadzą
również warsztaty w warszawskich przedszkolach. To, co charakteryzuje
animatorki Mysie Harce, to merytoryczne przygotowanie, praktyka,
chęci do działania i pomysły na zabawy z dziećmi! Naszą inspiracją są
alternatywne nurty w pedagogice, idea recyklingu, współczesna
literatura dla dzieci, mądre i ładne ilustracje. Zaufało nam już wiele
stołecznych organizacji i placówek, prowadzimy m.in. cykliczne
warsztaty dla Wydawnictwa Zakamarki oraz Kina Muranów, a także wielu
innych instytucji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

WARSZTATY DLA PRZEDSZKOLI W WARSZAWIE

Mysie Harce są doświadczonym organizatorem warsztatów edukacyjno-artystycznych dla grup przedszkolnych. Przy planowaniu zajęć szczególną uwagę
poświęcamy:
•

pobudzaniu wyobraźni dziecka,

•

rozwijaniu kreatywności,

•

dobrej zabawie oraz integracji dzieci

Na naszych zajęciach powstają prace nietypowe i niepowtarzalne. Program zajęć
dostosowujemy do danej grupy uczestników oraz okoliczności, w naszych głowach
pełno pomysłów!
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik
twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych, parateatralnych. Na naszych
warsztatach dzieci się nie nudzą, gdyż uczą się poprzez zabawę i aktywne
uczestnictwo. Stawiamy na kreatywność, bowiem Mysie Harce kojarzone są z
miejscem, w którym pasja, nauka i zabawa łączą się w jedno.

Informacje organizacyjne:

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 4-6 lat. Ze względu na formy pracy, grupy
powinny liczyć od 10 do maksymalnie 26 osób. Zajęcia trwają 60 minut
i odbywają się w Państwa przedszkolu.
Nasze zajęcia organizowane są w godzinach pracy Państwa placówki w cyklu raz
lub dwa razy w tygodniu dla danej grupy.
Nasza animatorka dojeżdża na zajęcia z własnymi materiałami, zapewniamy
sprawne rozłożenie i uprzątnięcie stanowiska warsztatowego.

Koszt warsztatów cyklicznych zależny jest od ilości godzin zarezerwowanych
w ciągu dnia przez Państwa przedszkole (dla tej samej lub różnych grup).
Cennik zajęć cyklicznych:
12 zł od dziecka, jeśli przedszkole zamówi 2 warsztaty w ciągu dnia
15 zł od dziecka, jeśli przedszkole zamówi 1 warsztat w ciągu dnia
Kwota 12 zł/15 zł obowiązuje przy zamówieniu warsztatów cyklicznych
(z grafikiem ustalonym z wyprzedzeniem na okres jednego miesiąca).
Wychowawca przedszkolny sam wybiera tematykę oraz cykl warsztatów z naszej
oferty. Grupy, które uczestniczą w cyklu warsztatów otrzymują na pierwszych
zajęciach rozpiskę informacyjną o poszczególnych warsztatach w cyklu, a na
ostatnich - pamiątkowy Dyplom!

Warsztaty rezerwowane jednorazowo (np. warsztaty okazjonalne) to koszt:
249 zł/grupa do 15 osób
299 zł/grupa powyżej 15 uczestników
Więcej szczegółów na naszej stronie www.mysieharce.pl w zakładce Warsztaty OFERTA DLA PRZEDSZKOLI lub pod numerem telefonu 698 335 893.

Więcej o naszych zajęciach:
W formie zabawy dzieci ćwiczą przeróżne techniki plastyczne malując, lepiąc,
wycinając posługując się tym samym różnymi narzędziami, takimi jak: pędzelek,
pastela, nożyczki itp. Nasze warsztaty przedszkolne adresowane są do wszystkich
dzieci, które łączy potrzeba plastycznej ekspresji. Zajęcia te mają na celu umożliwić
w sprzyjającej atmosferze wyrażanie siebie w kreatywny, wolny sposób oraz dać
impuls do rozbudzenia naturalnej wyobraźni.

Nasze zajęcia obejmują:
- ćwiczenie umiejętności rysunku, łączenia kolorów, ich nazywanie, rozwijanie
sprawności manualnych (wycinanie, klejenie, lepienie, wyginanie, przewlekanie,
dziurkowanie, odbijanie itp..)
- pracę z cyklem kalendarzowym nakładającym się na różne uroczystości, święta
które są pretekstem do tworzenia małych upominków i ozdób. Aura pogodowa oraz
pory roku również dostarczają także inspiracji do różnorakich prac plastycznych!
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również warsztaty okazjonalne, podczas
których dzieci będą mogły wykonać niepowtarzalne prezenty na Dzień Ma-my, Taty,
Babci i Dziadka itp.
Gwarantujemy:
- opiekę doświadczonej animatorki i charyzmę w prowadzeniu zajęć
- wszelkie niezbędne materiały (dodatkowo: ochronne maty na stoliki)
- ciekawy pomysł na zajęcia, możliwość wyboru dowolnych warsztatów w cyklu

Zorganizowaliśmy m.in.:
Ferie zimowe z Kinem Dzieci: 11-26 lutego 2017, Kino Muranów
Poranki dziecięce: cyklicznie od stycznia 2017, Kino Muranów
Kinoteka Małego Człowieka: grudzień 2016, Kinoteka PKiN
Festiwal Mała Skandynawia: czerwiec 2016, Mysia 3
Piknik Flower Power: czerwiec 2016, Osiedle Flora, Białołęka
Dzień Dziecka: czerwiec 2016, Muzeum POLIN w Warszawie
Dzień otwarty z animacjami dla dzieci: maj 2016, Szkoła Archibald
Piknik w Przedszkolu Tęcza: maj 2016, Przedszkole Tęcza, Bemowo
Strefa dzieci podczas Targów Slow Fashion, marzec 2016, PGE Narodowy
Itadakimasu - warsztaty dla dzieci: luty 2016, Ambasada Japonii w Warszawie
Zabawa karnawałowa: styczeń 2016, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
… i wiele innych! :)

Imprezy urodzinowe w przedszkolach:
Przyjęcia urodzinowe z Mysimi Harcami są wyjątkowe! Animatorki dobierają
scenariusz zabawy pod kątem zainteresowań dziecka, a także tworzą niezapomnianą oprawę małego balu w Państwa przedszkolu. Kolorowe wigwamy, całe zaplecze dziecięcych kostiumów, uwierzcie jest w czym wybierać!
Specjalnością firmy są urodziny z fabułą i bajkowe realia. Dzieci mogą przenieść się na Wyspę Piratów, zamieszkać na Przystani Elfów, w Nibylandii szukać zaginionego skarbu, bądź wyplatać kolorowe tatanki w indiańskiej wiosce.
Zapoznaj się z naszym Katalogiem urodzinowym!
Pakiet urodzinowy standard to zabawa 2 godz. z dwiema animatorkami,
w scenariuszu przewidujemy przerwę na tort, wspólne zdjęcie. Zabawa przebiega
według określonego scenariusza (warto wiedzieć co szczególnie lubi Jubilat lub
Jubilatka, może ma ulubioną bajkę lub hobby?). Mamy dużo rekwizytów do zabaw
oraz kostiumy - wróżek, magów, piratów, Indian… Możemy także zorganizować
zajęcia plastyczne podczas imprezki.
Standardowe atrakcje na przyjęciu:

