
 

 

 
 

  

OFERTA WARSZTATÓW 

ARTYSTYCZNYCH 

DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH 
 

SEZON 2019/2020  
JESIEŃ - ZIMA 

 

Na każdych warsztatach z naszej oferty dzieci tworzą własnoręcznie 

niepowtarzalne przedmioty i dekoracje, które są dla nich wspaniałą pamiątką, 

ozdobą lub prezentem dla kogoś bliskiego.  

Podczas warsztatów panuje atmosfera radości i zabawy, ale jednocześnie 

dzieci poznają i uczą się nowych technik, metod oraz materiałów 

artystycznych. Dzieci zdobywają nowe umiejętności, rozwijają zdolności 

manualne, a także swoje pasje. Przede wszystkim jednak pobudzają 

kreatywne myślenie.  

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatową przygotowaną przez nasz 

zespół specjalnie na okres jesienno-zimowy, tj. listopad, grudzień i styczeń,  

z uwzględnieniem okresu mikołajkowego oraz Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Oferta dotyczy warsztatów w cenie 20 zł / uczestnika. 

 

Zapraszamy do współpracy. 
 



 

 

 

C1.  Karmnik dla ptaków 

Technika / materiał : prace kreatywne, kompozycja z elementami 

dekoracyjnymi, naturalnymi 

Czas trwania warsztatu: 1 – 1,5 godz 

Wiek uczestnika : od 3/4 + 

 

C2.  Zimowy obrazek w kratę  

Technika / materiał : prace kreatywne, mixmedia, decoupage, elementy 

dekoracyjne 

Czas trwania warsztatu: 1,5 godz 

Wiek uczestnika : od 4/5 + 

 

C3.  Filcowa skarpeta mikołajkowa 

Technika / materiał : prace kreatywne z filcem 

Czas trwania warsztatu: 1 – 1,5 godz 

Wiek uczestnika : od 3/4 + 

 

C4.  Bombka 3D plexi   

Technika / materiał : prace kreatywne, mixmedia, decoupage, elementy 
dekoracyjne 

Czas trwania warsztatu: 1,5 godz 

Wiek uczestnika : od 4/5 + 

 

 

 



 

 

 

 

C5.  Stroik świąteczny    

Technika / materiał : prace kreatywne, kompozycja z elementami 

dekoracyjnymi, naturalnymi 

Czas trwania warsztatu: 1 godz 

Wiek uczestnika : od 3/4 + 

 

C6. Drewniany Mikołaj 
 

Technika / materiał : prace kreatywne z elementami dekoracyjnymi 
 

Czas trwania warsztatu: 1 – 1,5 godz 
 

Wiek uczestnika : od 4/5 + 

 

 

C7. Zimowe pudełko 
 

Technika / materiał : decoupage, mixmedia, elementy 

dekoracyjne 
 

Czas trwania warsztatu: 1,5 godz 
 

Wiek uczestnika : od 4/5 + 

 

C8. Sizalowa choinka 
 

Technika / materiał : decoupage, mixmedia, elementy dekoracyjne 
 

Czas trwania warsztatu: 1,5 godz 
 

Wiek uczestnika : od 4/5 + 

 
>> Warsztaty prowadzi Fundacja Pracownia Kreatywna << 


