Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
– aktywności on-line

Projekt fotograficzny #cmfoto_zostajewdomu (projekt uczestników zajęć fotograficznych w CM
polegający na tym, że każdy kto posiada konto na Instagramie publikuje jedno zdjęcie z danego
dnia, by pokazać jak spędza ten czas w zaciszu domowym)
https://www.instagram.com/explore/tags/cmfoto_zostajewdomu/?hl=pl

JUDO – ćwiczymy w domu
https://www.facebook.com/2026356654127356/videos/637496986826522/
https://www.facebook.com/2026356654127356/videos/212408749856285/
https://www.facebook.com/2026356654127356/videos/559861181372992/

Plastyka:
1.Rysujemy stopy https://www.youtube.com/watch?v=YJbHyc7xD9s&t=73s
2. Rysujmey na stojąco: https://www.youtube.com/watch?v=rrS_sNu-IrE

Hip- HOP:
https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/videos/516851869230383/
Wyzwanie taneczne: https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/videos/141386580622130/

Gitara basowa – lekcje
https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/videos/215192229584342/
https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/videos/312943149678166/
https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/videos/207954350463995/
https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/videos/239176877455060/

Studio Reportażu – pomysły na statywy

https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/posts/2759103877459951

Zajęcia konstrukcyjne – pudełko 3D
https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/videos/156227055640962/

Zabawa w teatrzyk kukiełkowy:
https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/photos/a.150478631655835/2748177141885958/?ty
pe=3&theater
Zabawa w hacele:
https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/photos/a.150478631655835/2745667732136899/?ty
pe=3&theater
Zabawa w celowanie:
https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/photos/a.150478631655835/2732303346806671/?ty
pe=3&theater
Pudełko zadań:
https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/photos/a.150478631655835/2727897003913972/?ty
pe=3&theater
Kraina ekspertymentów:
https://www.facebook.com/CentrumMlodziezy/posts/2758804664156539

Poza tym do udostęniania posty:
Rękodzięło – facebook pracowni
https://www.facebook.com/PracowniaRekodzielaCM/
Akademia Twórczego Przedszkolaka:
https://www.facebook.com/AkademiaTworczegoPrzedszkolaka/

oraz
konkursy on-line dla dzieci i młodzieży:
Konkurs fotograficzny w ramach akcji #zostanwdomu:
http://cmjordan.krakow.pl/2020/03/Konkurs-fotograficzny-w%20ramach-akcji-zostanwdomu
Konkurs plastyczny na drzewo genealogiczne:
http://cmjordan.krakow.pl/2020/04/Konkurs-plastyczny-Drzewo-genealogiczne-Portret-rodziny

Cykl wielkanocny prowadzony na FB –
informacje o tradycjach świątecznych w innych krajach

Czechy
Lany Poniedziałek to u naszych czeskich sąsiadów SZMIGRUS. Jest to dzień szczególnie
lubiany przez młodzież, kilkuosobowe grupki chłopców odwiedzają domy rówieśniczek i
kiedy te oblewają je wodą – smagają je pomlazkami. A pomlazki to młode wierzbowe gałęzie
splecione w warkocze.

Szwecja
W Skandynawii panuje zwyczaj przebierania się za Pĺskkäringar czyli "wielkanocne wiedźmy".
Zazwyczaj są nimi dziewczynki w wieku od 5 do 11 lat. W Wielką Sobotę spacerują po
domach i w zamian za ofiarowanie świątecznych kartek, laurek i życzeń żądają, aby wrzucić
im do koszyka jakieś łakocie lub symboliczny datek. Tradycja ta jest pozostałością po
wierzeniach w organizowane na wyspie Blĺkulla zloty czarownic, które posłuszne Szatanowi
werbowały swoje adeptki i nakazywały im niepostrzeżenie myszkować w ludzkich
posiadłościach.

W Szwecji panuje również zwyczaj przyozdabiania brzozowych gałązek różnokolorowymi
piórkami. Można zakupić je gotowe w kwiaciarniach i na targowiskach lub udekorować
samemu. Pĺskkris, czyli gałązki brzozy mają związek z wiarą w ludzką moc przyspieszania
nadejścia wiosny.

Niemcy
Ukochanym zarówno przez dzieci, jak i dorosłych zwyczajem w Niemczech jest poszukiwanie
w świąteczny poranek czekoladowych jajek ukrytych w ogrodzie bądź zakamarkach domu.
Sprawcą tej zabawy jest Wielkanocny Zajączek Osterhase, który pozostawia czekoladowe
jajka i inne drobne słodkości w uplecionych z trawy koszyczkach.
Jedną z najbardziej czarujących tradycji Wielkanocnych w Niemczech jest dekorowanie
drzew kolorowymi jajkami.

Wielka Brytania
Mieszkańcy Wysp Brytyjskich spędzają Wielkanoc aktywnie, niezwykle popularne są
przeróżne zawody z wykorzystaniem symbolu Wielkanocy – jajek. W Preston obowiązuje
zwyczaj turlania ugotowanych na twardo jajek. To, które doturla się najdalej wygrywa. W
innych regionach ludzie bawią się trzymając jajko w dłoni i uderzając w jajko przeciwnika.
Przegrywa ten którego jajo pierwsze zostanie uszkodzone.

Grecja
W Grecji maluje się jajka na Wielkanoc na czerwono – to na pamiątkę krwi Chrystusa.

Włochy
W Wielą Niedzielę w mieście Sulmone w Abruzji od wielu, wielu lat można zobaczyć
inscenizację spotkania Matki Bożej ze zmartwychwstałym Synem. Mieszkańcy ubrani w
historyczne, barwne kostiumy przemierzają ulice miasta w procesji, niosąc święte figury
spod kościołów położonych na przeciwległych krańcach miasta, aby na końcu figury spotkały
się na głównym placu.
https://www.youtube.com/watch?v=B9YgOt86Ybk
https://www.youtube.com/watch?v=UTNiv8uY_UU

USA
Święta w USA ograniczają się do jednego dnia. W niedzielę wielkanocną organizowane są
konkursy na najciekawszy Easter Bonnet. Kapelusz , bo tak nazywa się takie wielkanocne
nakrycie głowy zapoczątkowały kobiety, ale coraz częściej można spotkać w ich również
małych chłopców, mężczyzn a nawet piesków.
Meksyk
Jajka z konfetti są bardzo często wykorzystywane w obchodach Wielkanocny w Meksyku.
Rozbijanie CASCARON na głowach innych osób ma oznaczać szczęście. Często dzieci
rozbijają jajka z konfetti na swoich głowach i wypowiadają życzenie. Jeśli jajko się rozbije a
konfetti się wysypie na poszkodowanym, to znaczy, że marzenie się spełni.
Gwatemala
W otoczeniu wulkanów Antigui uroczystości Wielkanocne są szczególnie. Podczas gdy część
mieszkańców w kościołach przygotowuje potężne platformy z figurami świętych, inni
układają na ulicach misterne alfombras, czyli kwiatowe dywany. „Kwiatowe” to jednak

pojęcie umowne. Kwiatów rzeczywiście się nie szczędzi, ale tworzywem w tych istnych
dziełach sztuki są też owoce, warzywa, trawa, bibułki, a nawet… zakrętki od napojów. Jest
też inny rodzaj dywanów – tworzy go usypana z piasku podstawa, na której za pomocą
szablonów wysypuje się barwionymi trocinami misterne wzory. Dywany to najczęściej praca
zespołowa. Robią je rodziny, grupy sąsiadów, dzieci z przedszkola i młodzież ze szkoły,
pracownicy firm, których siedziby znajdują się przy trasie procesji.

Australia
W Europie często symbolem Wielkanocny jest zając, który w środowisku naturalnym
Australii nie występuje. Dlatego Australijczycy znaleźli zastępstwo. Jest nim sympatyczny
Bilby czyli Wielkouch króliczy.

Afryka
W przed dzień święta wierni dekorują kościoły i krzyże materiałami w kształcie motyli i
kwiatów. Przy akompaniamencie bębnów ludzie śpiewają hymny, a po mszy wychodzą na
zewnątrz kościoła i tańczą.

MALOWANIE NA SZKLE
Zapraszamy młodszych, jak i starszych do poznania techniki malowania na szkle,
wywodzącej się z kultury ludowej. Może macie w domu jakąś niepotrzebną
antyramę, albo ramkę? Zapytajcie rodziców.
Potrzebne będą:
• papier i ołówek
• pisak wodoodporny
• farby akrylowe lub plakatowe
• pędzel, kubek z wodą
• wyciągnięta szybka z ramki lub antyramy
Instrukcja "krok po kroku":
1. Obrysuj na papierze wielkość szybki.
2. Wykonaj w obrysowanej ramce - ołówkiem - projekt swojej pracy. Pamiętaj, że
rysujesz tylko kontur, czyli linię. Nie skupiaj się na drobnych elementach,
będzie je trudno potem wymalować. Jeżeli rusujesz np. łodygę będziesz musiał
wykonać podwójną linię, tak aby dało się ją później wymalować w środku.
3. Gdy projekt będzie gotowy, połóż na nim szybkę, weź pisak wodoodporny i
przerysuj po lini ołówka, na szkle, pisakiem wodoodpornym. Nie odwracaj
pracy.
4. Przygotuj farby, pędzel i wodę oraz kawałek ręcznika papierowego lub
toaletowego.
5. Pamiętaj, że na szkle malujemy inaczej niż na papierze. Pędzel po opłukaniu w
wodzie, osuszmy na ręczniku papierowym. Bierzemy gęstą farbę i nakładamy
plamy, a nie pociąnięcia pędzlem. Malujemy najpierw wszystko co
narysowaliśmy, później tło. Gdy praca będzie gotowa delikatnie podnosimy i
odracamy tak, aby sprawdzić czy nie ma przeźroczystych tz."dziur". Jeśli są,
wypelniamy je farbą. Uwaga – pracę będziemy oglądać z drugiej strony szkła.
6. Po wyschnięciu odwracamy szkło na drugą stronę, będzie teraz widać
wyraźnie kontury pisaka. Przykładamy plecy ramki lub antyramy i zapinamy.
7. Jeśli macie ramkę – to ją również możecie przemalować!

HIACYNT
Wiosna ach to TY! Można ją wyczarować w domu z dostępnych materiałów.
Potrzebne będą:
• rolka po papierze toaletowym
• zielona kartka ksero lub biała kartka plus farby
• papier śniadaniowy
• klej w sztyfcie
• bibuła w kolorze kwiatów hiacynta, a jeśli nie masz to biała chusteczka
higieniczna
Oto instrukcja "krok po kroku":
1. Wytnij z zielonej kartki trawę (kartka poziomo, trawa na całą wysokość i
szerokość) lub jeśli jej nie masz to pomaluj kartkę na zielono z jednej i drugiej
strony, poczekaj aż wyschnie i wtedy wytnij.
2. Zwiń arkusz papieru śniadaniowego w kulkę i wciśnij do rolki po papierze tak,
aby wystawał z niej z jednej strony.
3. Tak zaokrąglony kształt posmaruj klejem w sztyfcie i przyklejaj kulki z bibuły
(bibuła pocięta na kawałki )w kolorze hiacynta, jeśli nie masz bibuły
wykorzystaj chusteczki higieniczne w kolorze białym. Musisz to poprzyklejać
bardzo gęsto – tak jak wyglądaja prawdziwe kwiaty.
4. Posmaruj dół "trawy" i owiń wokół rolki – kilkakrotnie.
5. I....gotowe!
POWODZENIA:)

OZDOBNA PODSTAWKA – RECYKLING
Dzisiaj propozycja nieco trudniejsza dla starszych - zapraszam do zrobienia ozdobnej
podstawki z wykorzystaniem gazet :)
Przygotujcie:
• gazety – te miękkie łatwiej będzie zwijać
• klej typu magik
• klej w pistolecie – jeśli ktoś ma
• patyk – szaszłyk
• farby – najlepiej akrylowe
1. Gazetę tniemy w szerz na 3 lub 4 części, każdy kawałek skręcamy wedłu
wzoru w rurki.
2. Rurki nawijamy na np. ołówek i podklejamy końcówkę magikiem lub klejem
w sztyfcie.
3. Tak przygotowane "ślimaki" przy pomocy kleju w pistolecie sklejamy ze sobą,
zaczynając od środka.
4. Podstawkę możemy pomalować białą farbą – będzie to farba podkładowa,
później jak nam w duszy gra:)
Oglądnijcie filmik – powodzenia!
www.youtube.com/watch?
v=mNtXSeIDUxE&list=PLaaLl85Ga6gkVYCIeOJap487NAaO0npqh&index=17
MIŁEJ PRACY:)

