
אז מה עושים כל יום? תכנית הקיץ שלנוקייטנת הקיץ בסדנא

א: מתחילים בהיכרות עם הסטודיו, החברים והצוות. פותחים את השבוע בפרוייקט מקסים- קשת בסגנון מקרמה, העשויה מחבלים. עבודה בחוטים שונים 

והתוצאה- משגעת ואופנתית. 

ב: היום נתחיל בהכנת קעריות בטון- נלמד איך להכין לבד את התבניות, לעבוד עם החומר משלב האבקה, בלילה ועד היציקה וניצוק את הכלים בעצמנו. 

נשאיר בסבלנות לייבוש עד מחר. משם נמשיך לעבוד בחומר נוסף- הדאס, ממנו נכין אלמנטים מיוחדים לתליה, משולבים בפרחים צמחים ואפילו רקמה. 

ג: מגיעים בהתרגשות היישר אל הקעריות, נחלץ את הכלים ונלמד על טכניקות צביעה. לאחר מכן ממשיכים לעבודה בעץ- נתחיל לעבוד על לוכד חלומות 

חתולי העשוי מעץ. נלמד על צביעה גאומטרית ונצפה למחר. 

ד: כשהלוכד צבוע נותר ללמוד איך ליצור מחוטים את הרשת האופיינית ללוכד חלומות, נעטר בנוצות עץ, נוצות רגילות, סרטים והפתעות. 

נמשיך לכרטיסי פופ אפ משגעים ונתחיל עם הכרטיס שאיננו נגמר. 

ה: יום אחרון כבר הגיע- ואנחנו ממשיכות עם העיסוק המשמח בנייר. נכין כרטיסי נייר מעוצבים שנפתחים עם הרבה הפתעות בפנים 

ולקינוח- סדנת הפתעה כיפיית הקשורה לעולם ההדפסים.  

א: מתחילות את השבוע בעבודה משולבת עץ ורקמה- נכין חד קרן מקסים ונלמד איך ליישם עליו רקמת איקסים. התוצאה- שובת לב!

ב: היום מגיעים עם תמונות- אנחנו הולכות ליצור מצלמה- עשויה כולה מנייר, ובפנים אלבום פנימי עשיר ומקסים, משולב עם תמונות. 

נלמד על טכניקות עבודה בנייר, פאנצ'ים וחותמות ונצלול לעולם הסקראפ הממכר. 

ג:  היום תופרים כרית ארנב, בפרוייקט מעניין במיוחד. נדפיס ביחד את תמונת הארנב על הבד, נלמד איך לתפור אותו לכרית עם מילוי ונקנח בטכניקה 

קלה וכיפית ליצירת פונפון- אותו נחבר לכרית כזנב של הארנב. 

ד. מה דעתכם להפשיל שרוולים ולעבוד קצת עם פטיש ומסמררים? נעסוק היום בפרוייקט מיני נגרות מקסים לבניית קופסת עץ מעוצבת כחיה מקסימה- 

לבחירתכם! העבודה כוללת בניה ומכלול טכניקות לעיצוב וצביעה. 

ה: עוד שבוע מגיע לסיומו ולכבוד הקיץ נכין סט גלידות עשויות מנייר- קופסאות, שרשראות והפתעות ולקינוח- איך לא?  נתפנק בגלידה מתוקה וצבעונית 

מס‘ 2שבוע

מס‘ 1שבוע



הקדר 10, ישפרו סנטר מודיעיןסטודיו לעיצוב, בילוי וסדנאות

050-2242418 פשוט לעשות
5.7.20-9.7.20 / 12.7.20-16.7.20 / 19.7.20-23.7.20

8:00-13:00     גילאי 8-12    780 ש“ח לשבוע 3 מחזורים בני שבוע

א: מתחילים את השבוע בפרוייקט המשלב עץ ורקמה- שרשרת דגלוני עץ מקסימים. עבודה עם צבעים, מכחולים, רקמה, חרוזים ועוד. 

ב: חוזרים אל החוט והמחט בסדנת רקמה- עם הדפסים מטריפים מיוחדים לקיץ. כל אחת בוחרת הדפס וביחד רוקמות תמונה משגעת ממוסגרת 

    בחישוק רקמה- כל אחת על פי יכולתה. 

ג: מתחילות בפרוייקט קליל של  קיפולי נייר עם טוויסט מדליק ומשם חוזרות לעולם העץ והצבעים- והפעם מדף עץ משגע בצביעה גאומטרית

     ומשולב בקשירות מקרמה וחרוזים. 

ד: את הפרוייקט הזה לא תשכחו! אלבום תמונות על... קוביות עץ. כולן מעוצבות ומחוברות ביניהן בצורה נסתרת ייחודית- כך שמסובבים

    ומסובבים וזה לא נגמר... 

ה: נסגור את השבוע בדגלון בד אותו נדפיס עם טקסטים ואיורים מקסימים- כיד הדמיון. 

זהו, כבר נגמר?? יום אחרון לשלושה שבועות, עמוסים כל טוב, כמה דברים יפים עשינו אבל תמיד נשאר החשק לעוד...  
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