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I tydzień 13-17 LUTY 2023 

WARSZTATY ARTYSTYCZNO KREATYWNE- Prowadzący Kasia Witke- instruktor CK.                                 

13.02.23/I gr 09:00-11:00; II gr 11:00-13:00/koszt 50zł 
 
Lepienie z gliny samoutwardzalnej. 
Tematem zajęć będzie lampion .Stworzymy przestrzenną formę posługując się techniką lepienia z 
wałeczków, a także będziemy ozdabiać prace barwnymi szkiełkami. 
14.02.23/ I gr 09:00-11:00; II gr 11:00-13:00/koszt 40zł 
 
Walentynkowe upominki. 
Na warsztatach wykonamy trójwymiarową kartkę walentynkową, a także serduszka- zawieszki. 
Będziemy korzystać z kartonów, kolorowych włóczek i papierów, cekinów itp. 
15.02.23 
 
Wisiołki/ I gr 09:00-11:00; II gr 11:00-13:00/koszt 45zł 
 
Wisiołki 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/ I gr 09:00-11:00; II gr 11:00-13:00/koszt 45zł 
 
Pudełka na skarby. 
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/ I gr 09:00-11:00; II gr 11:00-13:00/koszt 40zł 
 
Warsztaty z embossingu. 
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 CUKIERNICZE -prowadzący Karolina Zawadzka 

I gr 09:00-11:00; II gr 11:00-13:00 
 

13.02.23 MODELOWANIE FIGUREK CUKROWY POKEMON/koszt 50zł 

Modelowanie z masy cukrowej słynnej figurki Pikachu, to nie tylko super zabawa, a przede wszystkim 
pobudzenie kreatywności, wyobraźni przestrzennej i zmysłów. Każdy uczestnik otrzyma zestaw 
potrzebnych narzędzi. 

14.02.23 WALENTYNKOWA LAURKA/koszt 50zł 

Warsztaty, na których będziemy wykonywać walentynkowe laurki z piernikowych prostokątów.  
Laurkę będziemy przykryć masą cukrową i przejdziemy do dalszego dekorowania serduszkami, 
kwiatkami i innymi ozdobami. Przedstawię jak wycinać i modelować poszczególne elementy. Na 
koniec dwa ozdobione elementy złączymy razem wstążką, aby całość przypominała otwieraną laurkę 
z papieru. Każdy otrzyma zestaw potrzebnych narzędzi. 
 
15.02.23 -DEKOROWANIE BABECZEK SŁODKIE ZWIERZAKI/koszt 50 zł 
Warsztaty dla dzieci, na których będziemy dekorować słodkie babeczki. Na początku opowiem jak 
takie babeczki wykonać, a następnie przejdziemy do nadziewania ich wnętrza. Gdy babeczki będą 
przygotowane opowiem o masie cukrowej i krok po kroku będziemy wykonać z niej dekoracje, w 
kształcie zwierzątek, którymi na koniec udekorujemy babeczki. Gotowe dzieła spakujemy do 
specjalnych kartoników i zawiążemy śliczną kokardkę. 
 
WARSZTATY EKSPERYMENTALNE- MAŁE CZARY MARY-PROWADZĄCY HANNA HAJZAK JANDA 
I gr. 09:00-11:00, II gr. 11:00-13:00 
 
16.02.23 – LODOWE EKSPERYMENTY- poznawanie właściwości lodu/30zł 
 
17.02.23 – BIAŁA ,,ZIMOWA” ŚCIEŻKA SENSORYCZNA- sensoryczne gniotki "bałwanki"/30zł 

 

WARSZTATY PLASTYCZNE Z DOROTĄ MORAWIEC WINIARSKĄ                                                                    I 

gr. 09:00-11:00, II gr. 11:00-13:00 
 
20.02.23 -KOLAŻ SZABLON/40zł 

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.  
 
21.02.23 – MONOTYPIE/40zł 
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. 
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22.02.23 - PAPIEROWY PRZYBORNIK/40zł 
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. 

 

WARSZTATY NAUKOWO SENSORYCZNE -prowadzący Hanna Hajzak Janda 
I gr. 09:00-11:00, II gr. 11:00-13:00 
 
 20.02.23 ŚNIEŻNE ZABAWY/35zł 
jak zrobić śnieg gdy na dworze jest ciepło, tworzenie śnieżnych obrazków.  
 
21.02.23 KOLOROWA ZIMA/35/zł 
 zabawy z kolorowym lodem, malowanie lodem i po lodzie, lodowe wulkany. 
 
22.02.23  ROZCIĄGLIWE, MIĘKKIE, KOLOROWE/35zł 
czyli zabawy i eksperymenty z rozciągliwymi masami. 
 
 

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju warsztatu lub ich odwołaniu z powodu 

niewystarczającej ilości uczestników min. 10 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


