
Zimowe warsztaty w Klubie Relaks w Siechnicach, ul. Fabryczna 15, tel. 881 921 619 

 
Pracowania Doroty Morawiec-Winiarskiej Propozycja programu ferie zimowe 2023 

 Klub Relaks w Siechnicach Grupa 8-10 osób, cena za warsztat 40 zł 

 13/02 9:00-11:00 Miauczeć! Wykonujemy uchwyt na spinki do włosów do pokoju dziecięcego. To 
wyjątkowe, jak prosty kształt zmieni się w fajnego kota na spinki do włosów. Czy fantastyczne 
stworzenie pomoże okiełznać małe akcesoria do włosów? 

 11:15-13:15 Monotypie Podczas warsztatów zaproszę uczestników do monochromatycznego świata 
druku. Zaprojektujemy matryce, które następnie, za pomocą wałka i własnej siły, wykorzystamy do 
stworzenia unikatowych odbitek graficznych. Za pomocą monotypii stworzymy wizerunki zwierząt, 
ludzi.  

14/02 9:00-11:00 Przerażająco piękne. Tworzymy sztukę gipsową. Projekt sztuki gipsowej jest 
świetną zabawą do zrealizowania płaskorzeźby. Gipsowe modele potworów za pomocą tylko jednego 
składnika rzemieślniczego pokazują, jak niewiarygodnie wiele może wyniknąć z czystej dziecięcej 
wyobraźni. Ponadto kształtowanie, rozmazywanie i wygładzanie materiału to naprawdę wyjątkowe 
doznania dotykowe.  

11:15-13:15 Kolaż i szablon Wybrane dzieła znaczących artystów przedstawione zostaną w formie 
szablonu i posłużą uczestnikom warsztatów do zabawy. Zestawienie różnych technik plastycznych 
sprawi, że powstaną oryginalne dzieła, pełne zadziwiających zestawień.  

15/02 9:00-11:00 Napraw dzieło sztuki Wybrane dzieła malarskie przedstawione zostaną w formie 
szablonu i posłużą uczestnikom warsztatów do próby ich naprawienia. Zestawienie rysunkowych 
technik i szablonu sprawi, że prace zostaną uratowane. 

 11:15-13:15 Przybornik na kredki Przybornik na kredki i akcesoria piśmiennicze będzie doskonały do 
własnoręcznego ozdabiania naklejkami, farbami, serwetkami w technice decoupage lub ozdobnymi 
papierami. Gotowy przybornik doskonale będzie prezentował się na biurku w pokoju dziecięcym.  

16/02 9:00-11:00 Tłusty czwartek W ten słodki dzień będziemy mieć okazję wykonywać pączki z 
papieru. Uwaga! Będzie dużo błyszczącego lukru. 

 11:15-13:15 Bardzo śmieszne! Jak dzieci uczą się rysować portrety w zabawny sposób. Przyjrzyj się 
uważnie i pomaluj to, co widzisz! Odkrywanie własnej twarzy lub twarzy drugiej osoby jest całkowicie 
ekscytujące, a wyczarowanie niebieskiego nosa lub zielonych włosów dla drugiej osoby jest zabawne.  

17/02 9:00-11:00 Glino-zwierze Uczestnicy zajęć będą mogli stworzyć własną wolnostojącą rzeźbę 
przedstawiającą wybrane zwierze.  

11:15-13:15 Laboratorium koloru Poznawanie „malarskiej” powierzchni, eksperymentowanie w 
technice akrylu, nauka o kolorze i doświadczenia w mieszaniu barw 
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Warsztaty artystyczne Katarzyna Witke 

13.02.23  godz.14-16 

Lepienie z gliny samoutwardzalnej,  koszt 50zł       

Tematem zajęć będzie lampion .Stworzymy przestrzenną formę posługując się techniką lepienia z 
wałeczków, a także będziemy ozdabiać prace barwnymi szkiełkami. 

 

14.02.23  godz. 14-16 

Walentynkowe upominki, koszt  40zł      

Na warsztatach wykonamy trójwymiarową kartkę walentynkową, a także serduszka- zawieszki 
.Będziemy korzystać z kartonów, kolorowych włóczek i papierów, cekinów itp. 

 

15.02.23  godz. 14-16 

Wisiołki, koszt  45zł                    

Wisiorki czyli dekoracyjne kompozycje do zawieszenia na ścianie lub w oknie.Na tych warsztatach 
dzieci dowiedzą się jak można kreatywnie wykorzystać wytłoczki po jajkach, z których wykonamy 
barwne kwiatowe girlandy. 

 

16.02.23  godz. 14-16 

Pudełka na skarby, koszt  45 zł 

Na tych warsztatach zwykłe szare kartony zamienią się w pojemniki na dziecięce szpargały. Mając do 
dyspozycji farby, papiery, oczka, włóczki, guziki i wiele innych materiałów dzieci będą mogły dowolnie 
ozdobić swoje pudełko. 

 

17.02.23  godz.14-16 

Warsztaty z embossingu, koszt 40zł 

Embossing to bardzo ciekawa technika plastyczna,  pozwalająca na tworzenie trójwymiarowych 
reliefów w grubej folii aluminiowej. Wykonane w ten sposób obrazki  przypominają prace 
repusowane w metalu. 
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Warsztaty makramy Joanna Soluch-Ceglarek, koszt 38zł 

 

20.02.2023  godz. 10-12 

Warsztaty Łapacz snów to ostatnio bardzo popularna ozdoba. Wcale nas to nie dziwi, bo wyglądają 
magicznie i ozdabiają każde wnętrze. Mówi się, że łapacz snów zawieszony nad łóżkiem wyłapuje złe 
sny, które giną z pojawieniem się nowego dnia. Gęsta sieć wewnątrz ma przepuszczać tylko dobre 
sny.  

 

23.02.2023 godz. 10-12 

Warsztat tworzenia makramy z piórek. Będziemy wykonywać kolorowe piórka  z makramy  z których 
powstanie piękna ozdoba ścienna. 

 

 

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w ofercie lub odwołania warsztatów. 


