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Zapraszamy Was na wyjątkowe seminarium rękodzieła pt. 

„Bajkowi bohaterowie w osikowej odsłonie” 

Każdy z nas, ten mały i ten całkiem duży lubi wracać do krainy bajek. W naszą 
jesienną, kolorową, pachnącą lasem podróż udamy się po raz kolejny do „Osikowej Doliny”, 
gdzie znajdziemy Waszych ulubionych bajkowych bohaterów. Pod wprawnym okiem 
instruktorów własnoręcznie wykonacie postaci z popularnych bajek wykorzystując osikowe 
wiórki. Wykonani przez Was bohaterowie będą niezwykli, jedyni w swoim rodzaju. 

Na to dodatkowe seminarium zapraszamy Was 22 października 2016. 

Dla grup Poszukiwaczy i Odkrywców będzie to 

nie tylko dodatkowe jak również rodzinne 

seminarium. Serdecznie zapraszamy rodziców 

aby wspólnie z Pociechami wykonali jednego z 

OSIKOWYCH BOHATERÓW.  

Każdemu Studentowi może towarzyszyć tylko 

jeden opiekun.  

Poszukiwacze wspierani przez rodziców wykonają CZERWONEGO głównego bohatera 

filmu „Angry Birds”. Czerwone pióra na głowie i żółty dziób wyróżniają go z tłumu. Jest poważny, 

opiekuńczy i oddany. Swoją pozycję lidera w stadzie traktuje bardzo poważnie. Zrobi wszystko, żeby 

strzec jajek. 

Odkrywcy wraz z rodzicami zapolują na pokemona PIKACHU. Ten sympatyczny „elektryczny 

myszoskoczek”  zazwyczaj pojawia się przy elektrowniach czy w pobliżu  parków nauki,  tym razem 

znajdziecie go w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. 

 



Naukowców i Ekspertów zapraszamy do samodzielnego 

wykonania rozrabiaki - OSIKOWEGO MINIONKA STUARTA. 

 

 

 

Koszt seminarium to 20 zł od osoby (studenta).  

Seminarium trwać będzie około 75min.  

Zajęcia odbywać się będą w salach Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przy 

ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach. 

Po elektronicznym zalogowaniu na seminarium (logowanie rozpocznie się w czwartek 

13 października 2016 r. o godzinie 20:00), opłatę za zajęcia prosimy przelać na konto 

Uniwersytetu Śląskiego Dzieci numer: 

64 1050 1214 1000 0023 4388 1542 

do 19.10.2016r z dopiskiem:  „Osikowy bohater” (np. Jan Kowalski, Odkrywcy, Osikowy 

bohater). 

Dokonanie terminowej wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w seminarium. 

Potwierdzenie wpłaty prosimy zabrać ze sobą na seminarium.  

Plan Seminariów: 
 

L.p. Grupa Godziny 
seminarium 

Ilość 
grup 

Liczba osób w 
grupie 

Osikowy 
Bohater 

1 Poszukiwacze 11:00 – 12:15 2 15 Poszukiwaczy + 
opiekunowie 

Czerwony 
„Angry Birds” 

2 Odkrywcy 9:15 – 10:30 2 15 Odkrywców + 
opiekunowie 

Pikachu 
„Pokemony” 

3 Młodzi Naukowcy  11:15 – 12:30 1 25 Młodych 
Naukowców 

 

Stuart 
„Minionki 

Rozrabiają” 

4 Eksperci 9:15 – 10:30 1 20 Ekspertów Stuart 
„Minionki 

Rozrabiają” 
Seminarium dla  Ekspertów odbędzie się jeśli zbierze się grupa co najmniej 15 chętnych! 

 
Wszystkie niezbędne do wykonania postaci materiały i narzędzia zapewniają organizatorzy. 
 
Wszystkie prace wykonane w trakcie zajęć należą do uczestników.  
 
Wyroby i surowiec są bezpieczne, drzewo osikowe nie jest alergenem i nie wywołuje 
uczuleń.  
 
Po seminarium zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość zakupu wyrobów gotowych, 
surowca i osikowych zestawów edukacyjno-hobbystycznych. Każdy zestaw zawiera instrukcję 
wykonania ozdoby. 


