
Морський
            манускрипт



Відплиття від порту

👉

http://www.youtube.com/watch?v=it0mcW05CNk


Гра розминочна

Слухаємо по черзі 3 уривки пісень
Малюємо свій настрій під музику

Пісні будуть змінюватися.
А ми малюватимемо знову і знову свій настрій.



Результати

Музика №1: Tango - 
Roxanne

Музика №2: Увертюра з 
балету "Лускунчик"

Музика №3: Foster The 
People - Best Friend



Тектонічні плити

Гра 1

❇Виписуємо на листочок перше слово-іменник яке 
прийшло вам у голову, а також пишемо вашу улюблену 
справу
❇Поєднуємо ці два поняття так, щоб вийшла ідея 
нового проєкту на вулиці.



🚀ракета + розчісувати коси💇
майстер-клас: як зробити зачіску за 5 хв
захід на тему “Як використовувати волосся в ракетобудуванні?”
Вечірка для довговолосих астрономів

🎧навушники + малювати 🎨
арт-терапія: поставити мольберти в парку з навушниками - кожен 
може підійти і помалювати на них під музику
зібрати старі навушники  на утилізацію, а виділені кошти передати 
підтримку мистецтва 
люди одягаються у білі простині, а інші люди по них малюють

Ідеї проєктів на вулиці



⚽м’яч+похід в гори🌄
мій яскравий челендж: щодня читаємо 20 сторінок книги про гори, 
ділимось враженнями онлайн

📷фотографія+малювання🖌
“Піймай мить” - арт фотопроект в парку. На фінальний пікнік 
запросити фотографів для оцінки робіт
Виставка від фотографів і художників маловідомих місць рідного 
міста для місцевих жителів з екскурсією

Ідеї проєктів на вулиці



Гра 2
Підзорна труба
❓Запитання:
Який проєкт ми можемо зробити після карантину?

❇На картинці обираємо частинку зображення, яка 
подобається
❇Через асоціацїі до частини малюнку придумуємо ідеї 
проєктів.
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Ідеї проєктів з підзорних труб
🎸літературник або “Драбина” зі струнними інструментами

🏕ковток ФРІ таборів - організаторів ФРІ-таборів розповідаються 
історії, вечір спогадів

🎼серія лекцій про музичні стиль і після кожної лекції - вечірка

🐧пінгво-вечірка з людьми, які побували на станції Вернадського і 
розповідають про життя пінгвінів

🗑прибирання озера, а потім тематична вечірка в лахмітті і старому 
одязі



Ідеї проєктів з підзорних труб
🍹спільне приготування смузі/фрешів і прогулянка парком з 
цими напоями

👓вечірка для людей в окулярах

🚪будка “вільного слова” , заходиш і неї говориш своє послання 
світу, яке записується на відео

🥳пікнік з партнерськими ГО



Гра 3
Шторм

❇Беремо улюблений фрішний проєкт
❇Видаляємо головний елемент проєкту. 
Який він тепер?❓
❇Міняємо місцями елементи проєкту. 
Який проєкт тепер?❓
❇Додаємо нові елементи в проєкт. 
Як тепер він виглядає❓



     “Драбина”
Імпровізований батл стендаперів на двох драбинах
Перфоманс про поганий стан доріг: люди ставлять драбини на ями і 
переходять їх через драбини

⛺ФРІ-табір “Прорив”
Симуляційна гра, в основі якої лежить не самовдосконалення, а 
деградація
Учасники роблять заходи для організаторів, щоб їх вдосконалити

Ідеї проєктів після шторму



🌧ФРІ-табір “Лідер”
Створити новий ФРІ-осередок “Говерла”, який буде щороку робити 
“Лідер”

🎭“Форум-театр”
Додати Вуличний університет. Розігрувати сценки про певні 
конфліктні ситуації, а опісля спікери виступають на ці теми з 
лекцією

Ідеї проєктів після шторму



Записи з каюти відгуків







Прибуття на острів 

👈

http://www.youtube.com/watch?v=a-NQ4IPuNR0


Острів

Літній сезон ФРІ



Дякуємо за подорож !



Презентація створена на замовлення 
Освітньої служби ВМГО ФРІ

Telegram: @leon_korni
Instagram: @leon_korni
Facebook: /leon.korni

https://t.me/leon_korni
https://www.instagram.com/leon_korni/
https://www.facebook.com/leon.korni

