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Atelierul de țesut la război îi
apropie pe copii de un meșteșug
practicat din cele mai vechi
timpuri pe la noi. Vor fi
momente de neuitat, iar copiii
vor lua cu ei ce cu rost au lucrat.
În cadrul Atelierului de tipar,
copiii vor afla cum se imprima
odinioară şi ce carte a fost
tipărită prima oară. Pentru a-și
aminti de această călătorie, îşi
vor tipări singuri o amintire!
Atelierul
de
hârtie
manuală este o incursiune
de vis printre meşteşuguri
legate de carte, mori de
hârtie şi materiale de scris.
Acest atelier este cea mai
veche activitate a Morii de
hârtie, la care au participat
mii de copii până acum.

(apoi îndoaie aici)
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Atelierul de morărit e de
copii mult îndrăgit. Copiii
vor sta la povești despre
cereale și le vor și măcina, cu
ajutorul unor mori manuale!
Atelierul de împletit în
papură îi invită pe cei mici
să își facă o păpuşică – un
Păpurel sau o Păpurică!
Atelierul de modelaj în lut
este foarte iubit! Dacă doriți
pentru copii o joacă
instructivă, modelajul e cel
mai potrivit.
Atelierul de lucru în lemn
îi invită pe copii să creeze un
obiect din lemn, aflând
lucruri captivante despre
acest material deseori văzut,
dar mai puţin cunoscut.

Pentru toamna 2016, vă propunem următoarele ateliere:
(îndoaie întâi aici)

Pentru programări și detalii suplimentare,
ne puteți contacta la
echipa@moaradehartie.ro sau la numărul
de telefon 0723 266 262.

O altfel de educație,
prin meșteșug și creație!

Un atelier durează aproximativ 1,5 – 2 ore și se poate organiza pentru
maxim 25 de participanți. Pentru un număr mai mare de elevi, se pot
organiza grupuri separate, în paralel cu alte ateliere la Moara de hârtie sau
Satul meșteșugurilor din Comana. În cazul în care participanții optează
pentru două sau mai multe ateliere diferite, costul celorlalte ateliere va fi
redus.
La final, copiii vor pleca acasă cu un obiect realizat în cadrul atelierului.
Toate atelierele includ şi vizitarea gratuită a ansamblului Moara de hârtie Satul meșteșugurilor.
Un adult însoțitor la 10 copii nu plătește costul atelierului. Însoțitorii care
nu participă la atelierul de lucru achită taxa de vizitare a ansamblului Moara
de hârtie-Satul meșteșugurilor.

BUCURESTI

COMANA

Vă așteptăm la Comana, un loc
minunat, foarte aproape de
București, în care puteți vizita, pe
lângă Ansamblul Moara de
hârtie-Satul meșteșugurilor, și
alte obiective de interes, cum ar fi:
Parcul Natural Comana (Delta
Neajlovului), Mănăstirea Comana
(Vlad Țepeș, 1461), Resort Casa
Comana cu Parcul de Aventură
Comana.
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Școala altfel la Moara de hârtie și
Satul meșteșugurilor din Comana

Ansamblul Moara de hârtie – Satul meșteșugurilor din
Comana este un loc în care copiii și adulții pot
descoperi farmecul meșteșugurilor tradiționale și
creative, prin activități educative și recreaționale
inedite, interactive și participative. Toate acestea
într-un mediu plăcut, în spații special amenajate ce
reînvie atmosfera atelierelor meșteșugărești de altădată.
„Aveți aici unul din acele locuri din care pleci întotdeauna zâmbind, așa că voi
mai veni, fiindcă tare-mi place să zâmbesc așa”
Raluca, participant la activitățile de la Moara de hârtie și Satul meșteșugurilot
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