
Proponujemy cykl rodzinnych warsztatów artystycznych, podczas których
dzieci wraz z rodzicami będą mogły rozwijać swoją kreatywność
i ciekawość twórczą. Każde z zajęć poprowadzi dwóch instruktorów,
którzy w prosty i przyjazny sposób przybliżą uczestnikom różne
nietypowe techniki tworzenia zabawek i dekoracji. Tematyka spotkań
będzie zróżnicowana. Można ją dostosować do aktualnych wydarzeń
takich jak: Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Misia, albo do
zmieniających się pór roku, czy innych okoliczności.

Każde ze spotkań może być relacjonowane na FB Galerii lub na specjalnie
założonym subkoncie. Umieszczone zostaną na nim również wszystkie
przydatne informacje dotyczące spotkań, takie jak harmonogram
warsztatów czy plakat przypominający o zbliżających się zajęciach.
Uczestnicy mogliby również publikować na nim swoje prace.

TWÓRCZY
ZAKaTEK



Tworzenie
ma znaczenie

Kształtuje
Zdolności
manualne

Pobudza 
wyobraźnię

Poprawia
Koordynację

Wzrokową
I ruchową

Jest alternatywą
dla smartfonów 

i komputerów

Poprawia 
sprawność 
motoryczną



Makrama - znana od starożytności sztuka wyplatania 
sznurków stała się wnętrzarskim hitem ostatnich sezonów. 
Wyplatana przez nasze babcie szturmem wdziera się na 

współczesne salony. Wyplatają starsi i młodsi - mamy, córki 
i całe rodziny. Podczas warsztatów nauczymy jak w prosty 

sposób wykonywać modne ozdoby ze sznurka. Spośród wielu 
wzorów wybraliśmy następujące propozycje: 

- laleczka
- aniołek
- drzewo

- sowa
- mikołaj na choinkę

Sznurkowy
swiat





Włóczkę często wykorzystujemy do robienia ubrań, torebek na drutach lub 
na szydełku. My postanowiliśmy zrobić wesołe, zwierzaki z wełnianych 
pomponów. Z pomocą instruktorów i rodziców dzieci świetnie sobie 
poradzą. Własnoręcznie wykonane małe puszyste zwierzątka będą miłą 
pamiątką z pobytu w Galerii. Nasze propozycje:
- zajączek
- piesek
- ptaszek
- kurczak
- misiu

Pomponowe
zwierzaczki





Do czego służą skarpety?  Oczywiście, że do noszenia na 
nogach! Ale czy tylko? A co powiecie, żeby zrobić z nich 

zabawki? Pokażemy Wam, jak można wykorzystać skarpetki do 
zrobienia np. zwierzątek. Mamy dla Was kilka ciekawych 

propozycji i razem z rodzicami pomożemy je wykonać. 

- bałwanek
- zajączek
- pingwin
- skrzaty

- pacynki

Skarpeciaki





Zabawki można wykonać z bardzo wielu materiałów. Dziś
nauczymy Was, jak złożyć ręczniki frotte, aby powstały z nich
zabawne zwierzątka. Wystarczą ręczniki, gumki recepturki i kilka
drobiazgów typu oczka, nosek, uszy, czy wstążka, by nasze
maskotki były jeszcze bardziej podobne do swoich wzorców.
Pięknie ozdobią pokój dziecka, łazienkę i wywołają efekt „woow”
wśród gości.
Nasze propozycje:
- misiu
- piesek
- sowa
- małpka
- kotek

Recznikowe
ZÓÓ





Kwiaty poprawiają nam nastrój, sprawiają radość, sprawiają, 
że życie jest bardziej kolorowe. Możemy mieć kwiaty cięte, 
w doniczkach, możemy też samodzielnie wykonać sztuczne 

kwiaty z różnych materiałów. Mogą być ozdobą mieszkań lub 
formą prezentu. Ich zaletą jest długotrwałość 

i brak konieczności doglądania. 
Proponujemy:

- kwiaty z wełny
- kwiaty ze wstążek

- kwiaty z krepiny
- kwiaty z liści

- obrazy kwiatowe

Kwiatowe
inspiracje





Cykl warsztatów twórczych wykorzystujący różne techniki
plastyczne. Na tych spotkaniach będziemy malować, wycinać, kleić,
modelować i tworzyć wiele innych ciekawych prac. Na święta
przygotujemy stroiki i ozdoby świąteczne. Dla rodziców i dziadków
przygotujemy piękne kartki z życzeniami. Jesienią będziemy tworzyć
ciekawe breloczki z guzików. W tym projekcie wszystko może się
zdarzyć. Zapraszamy.

- malowane obrazki
- kartki z życzeniami
- breloczki z guzików
- jajka wielkanocne
- filcowe laleczki

I ty mozesz
Byc artysta





- czas trwania 1 warsztatu – 6 godzin,
- wybór jednej z podanych propozycji,
- warsztaty prowadzone są przez 2 instruktorów,
- zapewniamy wszystkie narzędzia i materiały,
- wykonane przedmioty uczestnicy zabierają do domu,
- Zamawiający zapewnia stoły i krzesła.

Propozycja rodzinnych
Warsztatow tworczych

można wybrać pojedynczy 
warsztat lub dowolnie 

skomponować cykl 
warsztatów
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