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Oferta warsztatów i uroczystości 
dla szkół i przedszkoli 

 
Wszystkie propozycje można obejrzeć na zdjęciach – zapraszam na stronę internetową lub 

fanpage na Facebooku. 
 

Większość warsztatów można wykorzystać jako niespodziankę z okazji Dnia Mamy/Taty 
lub Babci/Dziadka. Wówczas do udziału można zaprosić w/w osoby, aby tworzyły wspólnie 

z dziećmi. 
 

Do kosztów każdej propozycji doliczamy koszty dojazdu – dotyczy terenu poza Zieloną 
Górą. 

W przypadku poprowadzenia zajęć w większej ilości grup jednego dnia – możliwość 
dojazdu gratis. 

 
Współpracujemy również  z organizacjami samorządowymi, gminami, sołectwami, firmami 

prywatnymi oraz osobami indywidualnymi. 
 

Wystawiamy faktury. 

 
1. Warsztaty mydlarskie – każde dziecko samodzielnie wykona mydełko glicerynowe: samo 
wybierze kształt foremki, doda barwnik i zapach oraz dodatki naturalne (do wyboru m.in. 
suszone kwiaty lawendy, rumianku, nagietka, pyłek pszczeli, sól himalajską itp.) Na koniec 
mydełka są pakowane w woreczek i przewiązywane sznureczkiem. 
Koszt jednego mydełka: 8zł (5zł przy większej ilości grup, minimum 60 osób) 
 
2. Bajkowe warsztaty mydlarskie – dzieci wykonają mydełka glicerynowe w kształcie Myszki 
Miki, Minnie lub z motywem jednorożca. Będą eksperymentowały z kolorem i zapachem.  
W trakcie zajęć poprowadzimy ok. 20-minutowe bajkowe animacje. 
Koszt jednego mydełka: 12zł (10zł przy większej ilości grup, minimum 60 osób) 
 
3. Warsztaty świec żelowych – dzieci przygotują szklany świecznik: zamocują knot, ułożą 
dekorację (np. z kolorowego piasku, muszelek, kamyczków itp. w zależności od okazji i pory 
roku). Kompozycję zalewamy żelem, który spala się wolniej niż zwykła świeczka. Do wyboru 
kolor i zapach żelu.  
Możliwość wybrania jednej z dwóch opcji: duża świeca – 25zł, mini świeca słoiczkowa – 15zł. 
(przy ilości osób 60 lub więcej koszt odpowiednio 20zł i 10zł) 
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4. Warsztaty aromatycznych lampionów – każde dziecko własnoręcznie ozdobi szklany 
pojemnik, wypełni aromatycznymi dodatkami i umieści w nim tealigt. 
Koszt: 15zł (12zł minimum 60 osób) 
 
5. Warsztaty florystyczne - podczas zajęć w radosnej świątecznej atmosferze powstaną 
eleganckie stroiki, które będą idealną dekoracją wigilijnego stołu w każdym domu. 
Każdy uczestnik otrzyma wszystkie niezbędne elementy do wykonania stroika, który 
powstanie na specjalnej gąbce florystycznej umożliwiającej podlewanie, dzięki czemu 
dekoracja będzie długo świeża i pachnąca „choinką”. 
Koszt: od 10 do 20zł (w zależności od bogactwa zdobień, cena ustalana wcześniej z 
opiekunem grupy). 
 
6. Warsztaty bombek akrylowych - podczas warsztatów każdy uczestnik udekoruje akrylową 
przeźroczystą bombkę, którą będzie mógł powiesić na świątecznej choince. 
Zapewniamy różnorodne materiały (piórka, łańcuchy, aniołki, gałązki świerkowe, wstążeczki, 
cekiny itp.), dzięki którym każda bombka będzie miała wyjątkowy, niepowtarzalny charakter. 
Koszt: 15zł/osoba (odpowiednio 12zł przy większej ilości osób, min. 60) 
 
7. Warsztaty fotograficzne - podczas zajęć uczniowie poprzez zabawę poznają podstawowe 
pojęcia oraz ciekawostki z historii fotografowania, mogą z bliska obejrzeć akcesoria 
fotograficzne i własnoręcznie wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym. 
Po kilkunastominutowej części teoretycznej zapraszamy dzieci na profesjonalną sesję 
fotograficzną, podczas której będą mogły pozować do zdjęć na profesjonalnym tle,     z 
użyciem wielu atrakcyjnych gadżetów i rekwizytów. Te zajęcia to ekonomiczna wersja 
popularnej fotobudki, w której maszynę zastępuje fotograf, a frajda i zadowolenie pozostają 
te same :-) 
Zdjęcia zostaną dostarczone opiekunowi grupy w postaci galerii internetowej. 
Koszt: 10zł/osoba 
 
Oferujemy też możliwość skorzystania    z samej sesji fotograficznej jako atrakcji 
uświetniającej różnorodne okazje (pasowanie na ucznia, Dzień Dziecka, bal na zakończenie 
szkoły, bal karnawałowy, impreza integracyjna, mikołajkowa itp.). Zapewniamy gadżety i tła 
dostosowane do tematyki uroczystości. Wszystkie zdjęcia wysyłamy na pocztę email 
opiekuna grupy lub udostępniamy w postaci galerii internetowej. Umożliwiamy wykonanie 
zdjęć własnym urządzeniem. 
 
8. Warsztaty wielkanocne  
 -  wiszące pisanki akrylowe z wiosennym wypełnieniem (koszt 10zł) 
 -  dekorowanie pisanek styropianowych (koszt 10zł) 
 -  stroiki wielkanocne połączone z wysiewaniem rzeżuchy (koszt 15zł) 
 
9. Warsztaty z okazji Dnia Kobiet: 
Dzień Kobiet w przedszkolu czy szkole można spędzić naprawdę wyjątkowo, wcale nie 
wydając majątku na wyszukane prezenty. 
Wspólna zabawa całej klasy/grupy to coś, co małe Kobietki zapamiętają na długo i z 
przyjemnością będą wspominać. 
Skoro jest to damskie święto, nie może zabraknąć akcentów typowo dziewczęcych :-) 
Proponujemy do wyboru dwie opcje: 



1. LABORATORIUM KOSMETYCZNE - wykonanie ślicznych, mieniących się i błyszczących 
mydełek w wybranych kształcie i kolorze. 
Mydełko w kształcie motylka, serduszka, misia czy muffinki, pachnące oszałamiająco 
wybranym zapachem, będzie wyjątkowym upominkiem dla siebie samej lub - w przypadku 
chłopców - dla bliskiej mu Kobiety (mamy, siostry...) 
Czas trwania: ok. godziny 
Koszt: 10zł za mydełko 
2. ŚCIANKA FOTO - super zabawa a'la fotobudka, z profesjonalną pastelowo różową ścianką, 
oświetleniem fotograficznym oraz  dużą ilością kobiecych gadżetów i rekwizytów (m.in. szale 
boa, kapelusze, peruki, maski, okulary i wiele innych). Bez obawy - dla chłopców też znajdzie 
się coś fajnego. W końcu bez nich ta zabawa nie byłaby taka wesoła ;-) 
Zdjęcia dostarczamy w ciągu 5 dni roboczych, wysyłając link do galerii internetowej na adres 
opiekuna grupy. Link ten można przesyłać wszystkim zainteresowanym, zdjęcia z galerii 
można pobierać na dowolne urządzenie, udostępniać, drukować i wywoływać w dowolnym 
formacie. 
Czas trwania: ok. godziny 
Koszt: 10zł od osoby 
 
10. Warsztaty z okazji Dnia Chłopaka – szalona sesja fotograficzna na niebieskiej ściance, z 
profesjonalnym oświetleniem i gadżetami dla chłopców (m.in. maski, kapelusze kowbojskie, 
dmuchane instrumenty muzyczne itp.) oraz dla dziewcząt towarzyszących ;-) 
Zdjęcia dostarczamy w ciągu 5 dni roboczych, wysyłając link do galerii internetowej na adres 
opiekuna grupy. Link ten można przesyłać wszystkim zainteresowanym, zdjęcia z galerii 
można pobierać na dowolne urządzenie, udostępniać, drukować i wywoływać w dowolnym 
formacie. 
Czas trwania: ok. godziny 
Koszt: 10zł od osoby 
 
11. Warsztaty integracyjne z rodzicami – koszt każdego rodzaju warsztatów: 15zł za dziecko 
      - jesienne cudaki 
      - malowanie na drewnie 
      - malowanie na tkaninie (plecak-worek) 
      - malowanie farbami witrażowymi Window Colours 
      - pachnące lampiony dla babci/mamy 
      - majsterkowanie z dziadkiem/tatą 
      - kalendarze adwentowe 
      - stroiki świąteczne 
      - ozdoby wielkanocne 
      - warsztaty mydlarskie z mamą i tatą 
 
 
12. Impreza integracyjna: do wyboru opcja dla grupy uczniów/wychowanków (koszt 
250zl/godz) lub dzieci z rodzicami (koszt 300zl/godz). 
W programie mnóstwo zabaw i konkurencji z wyjątkowymi sprzętami animacyjnymi, wielkie 
bańki mydlane oraz zabawy przy muzyce. 
 
 
 



13. Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada 
Wszystkie dzieci w żłobkach, przedszkolach i młodszych klasach szkół podstawowych 
uwielbiają ten dzień. Przynoszą z domów swoje ulubione pluszaki, malują misie, a nawet 
zjadają misiowe smakołyki :-) 
Jaką wspaniałą niespodzianką będzie więc dla nich wizyta prawdziwego "żywego" Misia! 
Nasz Panda przytuli każde dziecko, przybije "piąteczkę", zapozuje do zdjęć, ale również 
nauczy swojej ulubionej piosenki wraz z prostym układem choreograficznym i poprowadzi 
misiową gimnastykę! 
Koszt wizyty Misia wraz z animatorem prowadzącym zabawy to 180zł za godzinę.  
W grupie 20-25 osobowej animacje trwają około 20 minut, tak więc w czasie jednej godziny 
Miś może odwiedzić aż 3 grupy. 
 
14. Mikołajki - nasza propozycja fantastycznej imprezy mikołajkowej to wizyta Św. Mikołaja z 
jego asystentką – Panią Elf, która będzie pełniła funkcję wodzireja. 
W programie wizyty m.in.: krótka baśń o życiu Mikołaja w Laponii wraz z prezentacją zdjęć; 
nauka piosenki i wspólny taniec poprowadzony przez Panią Elf; wręczanie prezentów 
połączone z wykonaniem zdjęcia z Mikołajem każdemu dziecku uczestniczącemu w zabawie 
(zdjęcia w postaci galerii internetowej udostępniamy w ciągu 5 dni roboczych). 
Każde dziecko będzie miało możliwość zadzwonić magicznym dzwoneczkiem, 
a na koniec otrzyma pamiątkową pieczątkę na ręce. 
Koszt wizyty Św. Mikołaja z Panią Elf – pierwsza godzina 250zł 
Każda kolejna rozpoczęta godzina – 150zł 
Na życzenie dla każdego dziecka przygotujemy pamiątkową przypinkę (5zł/sztuka) 
 
Organizujemy również zabawy mikołajkowe/choinkowe, prowadzone przez Elfa, Śnieżynkę i 
Św. Mikołaja. W około 1,5-godzinnym programie: świąteczna dekoracja światłem, krótka 
historia o życiu w wiosce św. Mikołaja, nauka piosenki i wspólne tańce, przygotowanie tronu 
dla Mikołaja, ozdabianie prezentów, zabawy ruchowe m.in. pingwin, kule śnieżne, zaprzęgi 
reniferów, wyczarowanie śniegu przez Mikołaja i Śnieżynkę. 
W zabawie może wziąć udział jednocześnie nawet do 100 dzieci. Koszt: 800zł 
 
15. Dzień Dziecka  
Grupy do 50 osób. Czas zabawy: 1 godz. Prowadzenie: 2 animatorów 
Koszt: 350zł/godz.  
Jeżeli animacje będą prowadzone w kilku grupach, koszt przeliczany jest indywidualnie (przy 
3 godzinach i więcej cena 1 godz. 250zł  
Atrakcje: 
1. Wielka maskotka (Świnka Pepa/Bałwanek Olaf/Miś Panda), która rozpocznie obchody Dnia 
Dziecka: powita uczestników, poprowadzi rozgrzewkę, zatańczy z dziećmi taniec wraz z 
nauką prostego układu choreograficznego. 
2. Zabawy ze sprzętami animacyjnymi: chusta, tunel, lina, obręcze, worki do skakania, 
szczudła , wyścigi w nartach wieloosobowych, strzelanie z łuku itp., zabawy ruchowe, 
taneczne, sportowe. 
3. Pokaz giga baniek mydlanych połączony z puszczaniem baniek przez dzieci. 
Na życzenie dodatkowo możemy utworzyć stanowiska: 
- malowanie twarzy lub tatuaże brokatowe – 250zł/godz. 
- pamiątkowa sesja zdjęciowa a’la fotobudka: dzieci przebierają się z użyciem gadżetów typu 
peruki, kapelusze, okulary, dmuchane instrumenty muzyczne itp., a następnie są 



fotografowane na profesjonalnym tle. Zdjęcia udostępniamy w postaci galerii internetowej w 
ciągu 5 dni roboczych. Koszt: 250zł/godz. 
 
* Koszt dodatkowych stanowisk wynika z konieczności zaangażowania dodatkowych 
animatorów. 
 
16. Oprawa animacyjna festynów, imprez plenerowych: 
- pokazy giga baniek mydlanych połączone z możliwością puszczania baniek przez dzieci; 
- zamykanie w bańce; 
- maskotki xxl (tzw. "żywe " maskotki) 
- zabawy ze sprzętami animacyjnymi (m.in. chusty, tunele, obręcze, liny, worki do skakania, 
strzelanie z łuku, rzuty do celu, przeciąganie liny, szczudła, narty wieloosobowe i wiele 
innych); 
- malowanie twarzy; 
- tatuaże brokatowe; 
- modelowanie balonów; 
- szalone pamiątkowe sesje zdjęciowe z gadżetami i rekwizytami jak fotobudka; 
- zabawy muzyczno - ruchowe; 
- kąciki gier i zabaw oraz klocków konstrukcyjnych; 
- kąciki kreatywne, sensoryczne, np. malowanie na stretchu, zabawy masami kreatywnymi 
(porcelanową, solną, piaskiem sensorycznym itp.); 
- kąciki warsztatowe - mydlarskie, świec żelowych, szklanych lampionów, malowanie figurek 
gipsowych, lniane woreczki wypełnione aromatycznym suszem, decoupage itp. 
 
Ceny ustalamy indywidualnie na podstawie zlecenia. Bierzemy pod uwagę ilość uczestników, 
czas trwania, ilość wybranych atrakcji, liczbę animatorów itp. 
 
17. Oferta z okazji zakończenia przedszkola/trzeciej klasy zawiera 2 opcje. 
Każda może być zarezerwowana oddzielnie lub obie razem jako jedna impreza. 
 
 - PAMIĄTKOWA SESJA ZDJĘCIOWA A'LA FOTOBUDKA 
Zapewniamy profesjonalne tło fotograficzne oraz oświetlenie. Sprzęt rozkładamy w sali 
przedszkolnej. Każdemu dziecku wykonamy jedno zdjęcie w birecie i pelerynie i jedno zdjęcie 
portretowe z wychowawcą/wychowawcami, a następnie proponujemy zabawę z gadżetami 
a’la fotobudka, podczas której dzieci mogą przebierać się przy użyciu gadżetów i rekwizytów 
(zdjęcia indywidualne, koleżeńskie, z rodzicami itp.) Nie określamy limitu zdjęć, obowiązuje 
tylko limit czasu. 
Zdjęcia przekazujemy w ciągu tygodnia od wykonania – opiekunowi grupy wysyłamy link do 
galerii internetowej (dostęp posiadają wyłącznie osoby, które otrzymają link). Z galerii można 
zdjęcia pobierać na własne urządzenie, wydrukować, wywołać w dowolnym formacie, 
udostępnić w internecie ;-) itp. 
 
Koszt sesji – 10zł/dziecko za godzinę. 
 
- ZABAWA ANIMACYJNA PODCZAS IMPREZY POŻEGNALNEJ 
W ofercie: 
- 2 animatorów, 
- pokaz giga baniek mydlanych wraz z puszczaniem baniek przez dzieci (w przypadku 



niepogody zamieniamy to na zamykanie dzieci w bańce), 
- zabawy grupowe, ruchowo-sportowe: skoki w workach, rzut do celu, wyścigi w nartach 
wieloosobowych, chodzenie na szczudłach, przeciąganie liny, tor przeszkód itp. 
- zabawy animacyjne z chustą, tunelem, 
- zabawy ruchowe przy muzyce(posiadamy własne przenośne nagłośnienie). 
  
Koszt: 300zł/godzina/1 grupa przedszkolna 
Koszt animacji dla większej ilości grup, prowadzonych w jednym czasie, przeliczany jest 
indywidualnie. 
 
Dodatkowo na życzenie możemy zaoferować: 
- modelowanie balonów – proste wzory z jednego balonika (miecz, kotek, piesek itp.) –
  2zł/dziecko 
- malowanie twarzy - 5zł/dziecko 
- tatuaże brokatowe - 5zł/dziecko 
 
 


