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Ozdoby Wielkanocne
W sobotę 21 marca w salce py Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Jawou odbyły 
się warsztaty wykonywania ozdób świąte-
nych dla dzieci, które zorganizowało Stowa-
yszenie Miłośników Sztuki py wółpracy 
Parafii, która udostępniła miejsce na ten cel. 
Podas warsztatów dzieci wykonywały ozdo-
by świątene, poznając w ten osób różne 
techniki rękodzielnie. Ozdabiając drewniane 
jajka, dzieci poznawały technikę decoupage. 
Inna grupka robiła wianki z wieby man-
dżurskiej i pyozdabiała je wyciętymi ele-
mentami z filcu. Jesze inne dzieci malowały 
i pyozdabiały figurki (kurki, zające...) z masy 

solnej oraz z tekturki lub oklejały wydmuszki 
i pyozdabiały je. Na takich warsztatach dzie-
ci nie tylko mogą rozwijać swoje umiejętno-
ści manualne, ale również mieć swój udział 
w kultywowaniu tradycji twoenia ozdób 
świątenych.

Mamy nadzieję, że warsztaty te, skierowa-
ne do wszystkich dzieci Jawoa, choć trochę, 
pyynią się do aktywizacji oraz integracji 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Dorota Gogler

Stowayszenie Miłośników Sztuki w Jawou

Wielkanocne warsztaty 
w Jasienicy
Każdy z nas, a szególnie dzieci ma w sobie 

potebę twoenia, zrobienia egoś, co będzie 
powodem do zachwytu najbliższych w rodzi-
nie, jak i znajomych. Taką okazją do wykona-
nia własnoręnego dzieła były kolejne już 
warsztaty plastyne, zorganizowane 26 marca 
br. w sali parafialnej budynku administracyj-
nego w Jasienicy. 

Tym razem tematem otkania były szkla-
ne lampiony oraz pestenne ozdoby z ko-
lorowego papieru. Do wykonania lampionu 
wykoystaliśmy szklanki po „Nutelli”, które 
wg własnych pomysłów ozdabialiśmy e-
cjalnymi pisakami do szkła, papierowymi wi-
trażami lub cieniutką bibułką, którą oklejali-
śmy begi lampionów. Z kolorowego papieru, 
py użyciu szablonów, z rąk dzieci wychodziły 
piękne zająki, koguciki i pisanki, które moż-
na było zawiesić w oknach. Iniracje i wizje 
aystyne erpaliśmy z takich asopism jak: 
„Mały aysta”, „Hobby” y „Każde dziecko 
to potrafi”. 

Pomysł z lampionami okazał się całkowi-
cie trafionym, ponieważ iluminacje świetlne, 
które unosiły się w sali po zmroku, wprawiły 
uestników zajęć w zachwyt. 

Po wólnej wieornej modlitwie udali-
śmy się z lampionami do domów, oekując 
świąt wielkanocnych. 

Dziękuję Rodzicom za udział i pomoc 
w prowadzeniu warsztatów. Kolejne otkanie 
„twórych rąk” – w najbliższym adwencie. 

Do zobaenia.

Dorota Kykowska


