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Oferta warsztatów wakacyjnych 

 

1. Warsztaty mydlarskie - każdy uczestnik wykona ustaloną wcześniej liczbę  mydełek w 
wybranym kształcie, dodając barwnik, zapach i wybrane przez siebie dodatki, dzięki czemu 
powstaną mydełka inne niż wszystkie, jedyne w swoim rodzaju.  
Na koniec mydełka ozdobnie pakujemy, co sprawia, że wyglądają bardzo atrakcyjnie i mogą 
być przeznaczone na prezent. 
Do wyboru proponujemy 3 opcje: 
- mydełko składające się z dwóch rodzajów bazy mydlanej, tworzących dwie warstwy, z 
wyeksponowanym motywem zdobniczym lub naturalnymi dodatkami typu suszone kwiaty 
lawendy, pyłek pszczeli, sól himalajska itp.  - koszt 10zł/os 
- mydełko z jednego rodzaju bazy mydlanej z zatopionymi w nim elementami zdobniczymi - 
koszt 8zł/os. 
- 3 malutkie mydełka w kształcie klocków lub ludzików Lego – koszt 5zł/os 
Czas trwania: ok. 1godz. – 1godz. 15min. 
 
2. Bajkowe warsztaty mydlarskie - uczestnicy wykonają mydełko w kształcie Myszki Miki, 
Minnie lub z motywem jednorożca albo SpongeBoba. Będzie możliwość wybrania zapachu, a 
także  eksperymentowania z kolorami.  
Na koniec każde dziecko własnoręcznie przygotuje bilecik i elegancko zapakuje mydełko. 
Dla każdej grupy przygotujemy niespodziankę -  w trakcie zajęć przeprowadzimy ok.20-
minutowe bajkowe animacje :-) 
Czas trwania: ok. 1 godz. 
Koszt: 15zł/mydełko 
 

3. Warsztaty szklanych lampionów – uczestnicy otrzymają wszelkie niezbędne materiały do 
wykonania niepowtarzalnego, klimatycznego lampionu. Zajęcia będą polegały na 
udekorowaniu szklanego słoiczka taśmą, koronką, cekinami, kryształkami itp. Następnie do 
środka wsypiemy aromatyczną sól kosmetyczną i ustawimy na niej świeczkę tealigt. 
Gwarantujemy duży wybór dekoracji, satysfakcję i dobrą zabawę :-)  
Czas trwania: ok. 1 godz. 
Koszt: 15zł/osoba 
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4. Warsztaty świec żelowych -  każdy uczestnik otrzyma wszystkie niezbędne materiały do 
wykonania zdobionej świecy żelowej. W szklanym świeczniku dzieci ułożą dekorację z 
wybranych elementów (sól morska, kamyczki, piasek, muszelki, kryształki itp.), którą 
następnie zalejemy gorącym żelem. Na koniec świecę ozdobnie pakujemy. 
Czas trwania: ok. 1 godziny 
Koszt: 25zł/osoba 
 
5. Warsztaty decoupage - każdy uczestnik pozna i zastosuje  jedną z prostszych i bardzo 
efektownych technik decoupage - technikę serwetkową. 
Ozdobimy  zakładkę do książki, podkładkę pod kubek lub drewniane serce (do wyboru). 
Czas trwania: ok. 1,5 godz. 
Koszt: 20zł/osoba 
 
6. Warsztaty kreatywne - zabawy kreatywne w formie warsztatu plastycznego - malowanie 
na stretchu, malowanie palcami na dużych płachtach papieru, zabawy masami kreatywnymi: 
porcelanową, solną, piaskiem sensorycznym itp. Wykonanie pamiątkowego odcisku dłoni w 
masie solnej. 
Czas trwania: 1,5 godz. 
Koszt: grupa do 20 osób – 400zł 
 
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 :-) 
W cenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma 1 zdjęcie z sesji w wersji papierowej w 
formacie 10x15 (zostaną dostarczone w ciągu 5 dni roboczych). 
Czas trwania: ok. 1 godz. 
Koszt: 13zł/osoba 
 
UWAGA! Na życzenie możliwość zmiany warunków – zdjęcia nie będą wywołane,  lecz 
dostarczone do opiekuna grupy w formie cyfrowej. Wówczas cena warsztatów to 10zł/os. 
 
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 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 sensoryczne „Glutki, gniotki i bańki mydlane” – każdy uczestnik wykona 
własnego slime z wybranymi dodatkami, gniotka oraz prosty płyn do puszczania baniek 
mydlanych, z którego od razu będzie mógł wyczarować bańki :-) 
Czas trwania: ok. 1 godz. 
Koszt: 20zł/osoba 
 
9. Warsztaty „Las w szkle” - warsztaty można wykorzystać jako zajęcia edukacyjne w 
tematyce ekologicznej, florystycznej, wielkanocnej, a także jako atrakcję na eventach czy 
spotkaniach integracyjnych. 
Oferta dla grup młodzieżowych i dziecięcych od 8r.ż.: 
- grupa poniżej 20 osób: 40zł/os. 
- grupa 20 - 30 osób: 35zł/os. 
- grupa powyżej 30 osób: 30zł/os. 
W cenie: słoik z zamknięciem o wysokości ok. 15-20cm, różne rodzaje podłoża i dodatków do 
wyboru, 2-3 rośliny do wyboru, rękawiczki ochronne, zabezpieczenie stołów przed 
zabrudzeniem, sprzątanie po warsztatach. 
 
10. Warsztaty balonowe - podczas godzinnych zajęć każde dziecko własnoręcznie wykona 
dwie lub trzy atrakcyjne figurki balonowe (w zależności od wieku uczestników i stopnia 
trudności), które zabierze ze sobą do domu. 
Będzie mnóstwo zabawy i śmiesznych balonowych odgłosów. Dzieci pozbędą się lęku przed 
balonami (a konkretnie obawy przed pęknięciem), który często towarzyszy maluchom 
poniżej 5 roku życia. Ponadto będą manipulowały dłońmi i palcami, co rozwija motorykę 
małą. Wreszcie wzmocnią wiarę we własne możliwości, ponieważ z niewielką pomocą osoby 
dorosłej są w stanie wykonać naprawdę skomplikowane wzory, których nie modeluje się na 
otwartych imprezach typu festyn, piknik. 
Warsztaty przeprowadzamy w 3 grupach wiekowych: 
- 3-6 lat 
- 7-9 lat 
- 10-13 lat. 
Koszt: 15 zł/osoba przy grupach min. 20-osobowych 
           18 zł/osoba przy mniejszych grupach (min.5 osób) 

 

11. Posiadamy również tzw. żywe maskotki, które mogą odwiedzić dzieci i poprowadzić dla 
nich 30 – minutowe animacje. Do wyboru: Świnka Peppa, Bałwanek Olaf, Miś Panda. 
Koszt: 100zł/30 min. – w tej cenie jest tylko maskotka, w niektórych momentach niezbędna 
jest pomoc opiekuna grupy. 
Koszt 150zł/30 min. – maskotka przyjeżdża wraz z drugim animatorem, który prowadzi 
animacje. 
 
12. Dla grup, które posiadają kawałek terenu na świeżym powietrzu lub dużą salę, możemy 
zorganizować również animacje ruchowe ze sprzętami – np. chodzenie na szczudłach, 
wyścigi w nartach dwuosobowych, budowanie wieży przez grupę – gra 
strategiczna/integracyjna Tower, skoki w workach, strzelanie z łuku itp. 
Koszt – 250zł/1 godzina (grupa do 20 osób)  


