Zajęcia DIY Makrama dla początkujących. Zakładka do książki
Warsztaty z rękodzieła przeznaczone są dla użytkowników WBP. Maksymalna liczba osób
na warsztatach to 10 osób. Na zajęciach nauczymy się trzech podstawowych splotów
zaplatania sznurka w celu zrobienia zakładki do książki. Zajęcia odbędą się w pokoju pracy
grupowej w tygodniu w godzinach przedpołudniowych.
1. PLANOWANIE –
Główny CEL warsztatu: nauczenie uczestników trzech podstawowych splotów
w celu wykonania zakładki do książki, są to warsztaty dla początkujących.
Cele szczegółowe warsztatu: zapoznanie uczestników z metodą zaplatania sznurka,
zaplatanie jest zajęciem odprężającym – taka atmosfera podczas zajęć sprzyja
spokojnej rozmowie, np.: o książkach. Efektem końcowym ma być stworzenie własnej
zakładki do książki, następnie zaprezentowanie jej na blogu, Facebooku, Instagramie
oraz stronie internetowej WBP w Olsztynie. Uczestniczy będą zachęcani
do promowania swojej pracy i efektu finalnego w swoich mediach
społecznościowych.

Scenariusz warsztatów:
1. WSTĘP – 10% (ok. 10 minut)
METODY I MATERIAŁY:
PRZEBIEG:
1) Powitanie i zapoznanie się uczestników.
2) Krótkie przedstawienie historii makramy – prezentacja w programie Genially.
3) Przygotowanie wystawy książek ze zbiorów WBP na temat DIY (możliwość
wypożyczenia).
2. ROZWINIĘCIE – 80% (ok. 70 minut)
METODY I MATERIAŁY:
1)
2)
3)
4)

16 kawałków włóczki o długości około 2 m – dla każdego uczestnika.
8 kawałków włóczki o długości 50 cm – dla każdego uczestnika.
Taśma klejąca (do przymocowania).
Nożyczki.

5) Nauka 3 podstawowych węzłów: mocującego, płaskiego, żebrowego.
PRZEBIEG:
Każdy z uczestników otrzyma zestaw włóczek, osoba prowadząca, pokazując
na swoich włóczkach, wytłumaczy jak należy zacząć zaplatanie sznurka. Następnie
uczestnicy sami spróbują zapleść swoją makramę. Osoba prowadząca pomoże, kiedy
ktoś będzie potrzebował pomocy.
3. ZAKOŃCZENIE – 10% (ok. 10minut)
METODY I MATERIAŁY, PRZEBIEG:
Na zakończenie każdy z uczestników zaprezentuje swoją pracę. Będzie możliwość
zgłoszenia chęci udziału w dodatkowych warsztatach w celu dokończenia zakładki lub
zaproponować, co by chcieli zaplatać na kolejnych zajęciach. Na zakończenie
warsztatów zostanie zrobiona relacja fotograficzna zakładek.
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