CUM SA CONSTRUIESTI UN DINOZAUR

Cum sa construiesti un dinozaur , este un program educational conceput si
sustinut de artisti plastici special pentru copiii pasionati de reptilele
infricosatoare din preistorie.
Folosim lumea preistorica drept pretext pentru a descoperi formele 3D cu
ajutorul tehnicilor specifice modelajului.
Programul este structurat pe doua module (doua ateliere in fiecare luna)
in care priceperea si imaginatia vor fi solicitate la maxim. Frecventarea
ambelor module este necesara si obligatorie intrucat sunt structurate in
pasi evolutivi pentru realizarea lucrarii tridimensionale.
Descriere program:
 atelierul incepe la ora 15.00
 durata atelierului este de 60 min.
 Proiectii video;
 aplicatii practice specifice modelajului
Conditii de participare :
Participarea copiilor la program presupune faptul ca fotografiile cu acestia
precum si cu lucrarile realizate pot fi folosite de catre Muzeul National de
Geologie pentru promovarea programelor educationale proprii.
 costul atelierului 100 lei (modulul I + modulul II), se achita integral la
inceputul primului modul din fiecare luna;
 Pretul biletului 50 lei /modul;
 Varsta cuprinsa intre 7 si 10 ani
 Numarul maxim de participanti este de 10/grupa, numarul minim de
participanti 5/grupa ;
 Accesul la atelier se face pe baza de inscriere telefonica(de luni pana
vineri intre orele 10.00-17.00), in limita locurilor disponibile ;

 Inscrierea se face doar la inceputul primului modul din fiecare luna,
urmand ca cei inscrisi sa aiba locurile rezervate pentru modulul
doi din luna respectiva;
 Parintii nu participa la ateliere.
Programul activitatilor
Atelierul este deschis de la orele 15.00 in zilele :
21 Octombrie 2015 - modulul I

;

28 Octombrie - modulul II

18 noiembrie - modulul I

;

25 noiembrie - modulul II

17 februarie - modulul I

;

24 februarie - modulul II

16 martie - modulul I

;

23 martie - modulul II

14 aprilie - modulul I

;

21 aprilie - modulul II

19 mai - modulul I

;

26 mai - modulul II

Pentru informatii si inscrieri :
Fix : 031 438 17 44 int.123
Coordonatorii programului :
Lidia Tanase- Artist plastic
Ramona Visalom- Artist plastic

