DAJTE PRÍLEŽITOSŤ DEŤOM PREBUDIŤ SKRYTÝ TVORIVÝ POTENCIÁL CEZ REMESLO

OTVÁRAM TVORIVÚ TKÁČSKU DIELŇU ZIVA,
PRE DETI OD 6 ROKOV
Vitajte v ZIVA - tvorivej tkáčskej dielni pre deti od 6 rokov pod názvom
„Tkajme opravdivo“.
Dovolím si povedať k tomuto PR projektu pár slov, čo ma inšpirovalo a priviedlo, k tejto
myšlienke ..
Vyštudovala som anglický jazyk a potom pedagogickú fakultu na Univerzite
Komenského v Bratislave. V školstve som pôsobila veľmi krátko, takmer vôbec. Vietor
ma zavial do medzinárodných výrobných korporácií a marketingového sveta.
Po 10 rokoch úspešne vedených projektov v marketingu a strategickej komunikácie
som sa rozhodla utkať si svoj vlastný jedinečný príbeh ZIVA,
súčasťou ktorého je aj tento nový PR projekt pre deti od 6 rokov.
Pri výrobe opravdivo tkaného prestierania, v čase letných prázdnin, sa spontánne do
procesu výroby jedálenských prestieraní, zapojila aj moja 12 ročná dcéra. Bola som
prekvapená a rada. Pretože v 21. storočí sa voľný čas po škole trávi neefektívne - pri
mobiloch a tabletoch. Vtedy ma napadla myšlienka ponúknuť túto príležitosť a podeliť
sa o svoje zručnosti s remeslom a skúsenosťami s marketingom aj s iným deťmi v okolí,
v Trnavskom kraji.
Vyskúšala som ako zareagujú mladšie deti. Ich spontánne reakcie ma opäť prekvapili!
Pozrite si v autentické videá:
Lenka, 7 rokov: „Ja by som tkala aj celý deň.“ http://bit.ly/2wnPPey
Eminem, 6 rokov: „Sranda“ http://bit.ly/2wnVWzC

TAKTO TO MÔŽU VYSKÚŠAŤ AJ VAŠE DETI
..

DAJTE IM PRÍLEŽITOSŤ ROZVÍJAŤ SA CEZ REMESLO

PRIEBEH A REALIZÁCIA PR PROJEKTU

KDE: ZIVA dielňa, Komenského 25, Smolenice
ZAČIATOK: SEPTEMBER 2017
ČAS: podľa dohody
AKO: Individuálne tvorenie- tkanie s dieťaťom, dvojhodinové bloky preto, aby dieťa ukončilo
prácu až do finálneho výrobku.
NA ČOM: opravdivé drevené krosná pre deti
ČO SA VYRÁBA: vankúše, koberčeky, peňaženku, peračník, prestieranie, ...
To čo si samé dieťa navrhne a vyrobí.
Z ČOHO SA VYRÁBA: z nefunkčného obnoseného textilu vznikajú nové predmety s novou
úžitkovou hodnotou pre človeka a okolie.
AKO SA VYRÁBA: Dieťa si nastrihá napr. staré tričká na tzv. randičky, ktoré potom zatkáva do
ľanovej osnovy.
PREČO
✓u dieťaťa sa „prebúdza“ tvorivé myslenie,
✓zvyšuje sa vytrvalosť a trpezlivosť,
✓rozvíja sa kritické myslenie a komunikácia.
CENA: dvojhodinový blok 20 € / 1 dieťa.
Pre prvých 5 detí, ktoré si opravdivé tkanie chcú vyskúšať je
PRVÝ 1-HODINOVÝ BLOK ZDARMA..

Pre viac informácií ma môžete kontaktovať
telefonicky +421 918 965 270,
emailom jana.zifcakova@insynergy.sk,
súkromnou správou na FB,
prípadne osobne.
TEŠÍM SA NA OPRAVDIVÉ TKANIE S VAŠIMI DEŤMI

