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Akademia Twórczego Rozwoju istnieje od 2009 r. W ciągu tych kilku 

lat mieliśmy przyjemność organizować bale dla całych placówek, 

pikniki rodzinne, animacje dla firm, konkursy wojewódzkie. 

Obecnie współpracujemy z wieloma placówkami przedszkolnymi i 

szkolnymi, instytucjami i organizacjami kulturalnymi, artystycznymi, 

prywatnymi firmami oraz kolejnymi pokoleniami uczestników naszych 

zajęć. Zespół INSPIRO to animatorki z wieloletnim stażem pracy z 

dziećmi i doświadczeniem w różnych działaniach kreatywnych i 

projektowych. 

 

Do pracy, jak i do życia, podchodzimy z pasją, którą staramy się 

przełożyć na wszystkie nasze działania i przekazać dzieciom podczas 

naszych zajęć. Kładąc nacisk na rozwój kreatywności, przy 

równoczesnym nabywaniu wiedzy poprzez praktykę, organizujemy 

tematyczne warsztaty artystyczne, kulinarne i edukacyjne. Bazując na 

naszym wieloletnim doświadczeniu, w pracy z dziećmi posługujemy się 

metodą warsztatową, która umożliwia naukę poprzez zabawę i 

oddziaływanie na wszystkie sfery rozwoju dziecka. 

Podczas zajęć realizujemy także elementy innych metod pracy z 

dziećmi: 

 Praca w grupach – dzieci uczą się organizować sobie pracę, 

dzielić obowiązki oraz szukać kompromisów na drodze 

dialogu, mają także okazję do rozeznania swoich cech na tle grupy. 

 Integracja sensoryczna – dokładamy wszelkich starań, aby dzieci 

doświadczały wszystkiego pełnym spektrum zmysłów, a następnie 

uczyły się określać właściwości i łączyć ze sobą tę wiedzę, 

 Opowiadanie (aktywne słuchanie) – opowiadamy dzieciom 

fabularyzowane gawędy, które kryją w sobie cenną wiedzę na 

temat opracowywany na warsztacie, zakończone rozmową, którą 

uzupełnia trening słuchania ze zrozumieniem. 

 Aktywizowanie – wszystkie etapy pracy wykonywane są wspólnie 

tak, aby każde dziecko brało aktywny udział w zajęciach, wykonując 

choćby najdrobniejsze, najprostsze czynności. 

 Gry i ćwiczenia - dzieci biorą w nich udział, aby przyswoić zdobytą 

wiedzę, opanować i utrwalić umiejętności zdobyte podczas 

warsztatów. 

 Pokaz - niektóre zjawiska z otaczającego nas świata można przenieść 

do małego laboratorium, gdzie dzieci z bliska mogą przyglądać 

się naturze i podziwiać zjawiska fizyczne i chemiczne. 

 Integracja - wszystkie zajęcia rozpoczynają się we wspólnym 

kręgu, który pozbawia grupę anonimowości oraz nadaje przyjazną 

atmosferę wzajemnego zrozumienia i szacunku. 
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I. Sztuka – nie taka straszna jak ją malują 

 

Celem warsztatów jest zainspirowanie dzieci do poznawania i 

doceniania dzieł sztuki. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z 

konkretnym zagadnieniem z historii sztuki. W części teoretycznej 

w przystępny sposób wyjaśniana jest tematyka malarstwa, rzeźby 

bądź architektury nawiązująca bezpośrednio do danej epoki. W 

części praktycznej uczestnicy mają okazję przeobrazić się w 

artystów egipskich, greckich, bizantyjskich czy współczesnych. 

Samodzielne tworzenie pozwala na zapamiętanie cech 

charakterystycznych dla danej epoki, ale przede wszystkim 

rozwija kreatywność, twórcze myślenie i pobudza ciekawość 

poznania. 

Sztuka Starożytna 

1. Kanon Egipski – samodzielne tworzenie portretów 

Faraona 

W czasie spotkania uczestnicy poznają najważniejsze elementy 

sztuki Egipskiej. Dowiedzą się kim był Faraon, jak wyglądał i 

czym się zajmował. Sami będą mogli stworzyć postać władcy 

Egiptu. Najważniejszą część będzie stworzenie własnego kartusza 

w oparciu o zasady kanonu egipskiego. 

Dzieci w czasie zajęć: 

 poznają historię sztuki Egiptu 

 rozwiną kreatywność przy projektowaniu stroju Faraona 

 nauczą się wnioskować na podstawie przygotowanych 

materiałów źródłowych 

 samodzielnie wykonają kaligrafię na płótnie 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 10 - 15 lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

2. Grecja – malarstwo czerwono i czarno-figurowe na 

ceramice 

Ten warsztat to niezwykła okazja do przeniesienia się w świat 

Starożytnej Hellady. Uczestnicy poznają zwyczaje Starożytnych 

Greków, tworzone przez nich dzieła sztuki oraz wysłuchają 

ciekawostek z Mitologii. Dodatkowo dzieci stworzą własną 

zastawę z wzorem czerwono- lub czarno-figurowym.  

Dzieci w czasie zajęć: 

 poznają Mitologię Grecką 

 ćwiczą małą motorykę 

 zyskują umiejętność malowania na ceramice 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 10 - 15 lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 
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3. Rzym – Jak zostać gladiatorem? 

W czasie spotkania dzieci przenoszą się w świat Gladiatorów, 

dowiadują się jak wyglądało ich życie codzienne. Sami komponują 

własne „śniadanie gladiatora” w postaci owsianki, a następnie przy 

pomocy masy plastycznej tworzą uczestników walk w Koloseum lub 

malują postać gladiatora zgodnie ze wzorem. Dzieci w czasie zajęć: 

 poznają na czym polegało życie codzienne gladiatora 

 przygotowują zdrowe śniadanie w postaci eko-owsianki 

 ćwiczą małą motorykę pracując z masą plastyczną 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 7 - 13 lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

Sztuka Współczesna 

 

1. Impresjonizm – Malowanie paluszkami  
 
Impresjonizm to nurt w sztuce europejskiej. Najbardziej 

charakterystyczną cechą malarstwa impresjonistycznego było 

dążenie do oddania zmysłowych, ulotnych chwil. W czasie 

spotkania zaprezentujemy dzieciom przykłady dzieł malarskich i 

ich twórców. Zachęcimy uczestników do eksperymentów z 

kolorem. Dzieci zainspirowane wyrazistą kolorystyką 

impresjonistycznych obrazów namalują pracę plastyczną 

poświęconą czterem porom roku. W trakcie warsztatów 

uczestnicy zapoznają się z techniką pointylizmu. Dzieci w czasie 

zajęć: 

 poznają nowe pojęcia – Impresjonizm 

 poznają nową technikę plastyczną, 

 biorą udział w zabawach malarskich 

 wykonują obrazki techniką pointylizmu 

 ćwiczą małą motorykę 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 4 - 9lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

2.Picasso – Szalone autoportrety 

 
W trakcie spotkania przedstawimy dzieciom ilustracje ukazujące 

prace plastyczne Pabla Picassa. Zapoznamy uczestników z 

techniką collage’u. Każde dziecko wykorzystując zdjęcia twarzy 

wykona szalony autoportret. Dzieci w czasie zajęć:  

 poznają nową technikę plastyczną, 

 wykonują ćwiczenia usprawniającą małą motorykę 

 biorą udział w zabawach malarskich 

 poznają dzieła sztuki.  

 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 4 - 9lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 
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3. Kubizm – geometryczne zoo 

Ten warsztat jest niezwykłą okazją do sprawdzenia swoich sił w 

przestrzennym konstruowaniu. Uczestnicy wykonują sylwetki 

zwierząt z przeróżnych materiałów - makulatury, rolek, pudełek, 

pakowych papierów, etc. W trakcie spotkania zaprezentujemy 

dzieciom przykłady rzeźby kubistycznej i wyjaśnimy na czym 

polegają zasady budowy przestrzennego dzieła. 

Dzieci w czasie zajęć: 

 poznają nowy kierunek w sztuce – Kubizm 

 tworzą przestrzenne konstrukcje 

 wykorzystują różne surowce  

 ćwiczą wyobraźnię przestrzenną 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 4 - 9lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

 

 

 

 

 

II. Łódź – miasto jakiego nie znacie 

 

Łódź - niby ta sama, a jednak inna. Wraz z postępem cywilizacji 

zmienia się nasz wygląd, zainteresowania, a także - lub przede 

wszystkim - samo miasto. Jak wyglądało życie w Łodzi przed 

epoką laptopów i smartfonów? Mieszkając w naszym mieście, 

czasem przez całe życie, nie znamy jego historii, zabytków, 

kultury. Proponowane warsztaty mają na celu przybliżyć młodym 

mieszkańcom Łodzi świat ze starych fotografii, pokazać, że idąc 

ulicą należy się dobrze rozglądać, bo w każdym zakamarku 

możemy odkryć Łódź zaczarowaną i niezmiernie ciekawą.  

1. Herb Łodzi 

Kiedy powstała Łódź? Jak wyglądała? Czym zajmowali się jej 

mieszkańcy. Na te pytania dzieci będą mogły znaleźć odpowiedź 

podczas warsztatów. Przy użyciu map i starych fotografii zostaną 

przedstawione początki powstania Łodzi. Uczestnicy wysłuchają 

opowiadania o historii nazwy naszego miasta, a następnie 

wykonają pieczęć z herbem Łodzi.  

Dzieci w czasie zajęć:  

 zdobędą umiejętność pracy z materiałami źródłowymi 
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 zapoznają się z historią początków Łodzi 

 rozwiną małą motorykę poprzez zajęcia plastyczne 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 4 - 9lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

 

2. Gobeliny z historią 

Warsztat ma na celu pokazanie uczestnikom nasze miasto w czasach 

jego największego rozwoju. Przybliżymy dzieciom postaci 

największych Łódzkich fabrykantów. W trakcie specjalnie 

przygotowanych gier dzieci poznają rodzaje tkanin wytwarzanych w 

XIX – wiecznej Łodzi, będą mogły spróbować farbowania materiału, 

a zdobytą wiedzę wykorzystać w następnym etapie tworząc własną 

tkaninę przy użyciu krosen.  

Dzieci w trakcie zajęć: 

 zyskują wiedzę na temat Łodzi przemysłowej 

 poznają techniki tkackie 

 tworzą tkaninę według własnego projektu 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 4 – 9 lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko.  

 

3. Kolorowe miasto 

To wyjątkowe zajęcia, podczas których uczestnicy mogą poczuć 

się jak mieszczańscy łódzcy z XIX wieku. Dzieci poznają obyczaje 

i życie codzienne łodzian. Wezmą udział w quizie dotyczącym 

gwary łódzkiej oraz zabawach utrwalających zdobyte informacje. 

Następnie zaprojektują murale. 

Dzieci w czasie zajęć: 

 zdobędą wiedzę na temat XIX – wiecznej Łodzi 

 utrwalą wiedzę w czasie zabaw i zadań teoretycznych 

 poznają historię murali 

 zaprojektują własny mural 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 7 - 15 lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

 

4. Łódzkie witraże 

 

Uczestnicy wcielają się w rolę XIX – wiecznych dekoratorów 

wnętrz. Przeniesiemy się do najbogatszych łódzkich willi i 

pałaców i poznamy ich właścicieli, architekturę oraz wystrój. Przy 

pomocy materiałów źródłowych uczestnicy spróbują umiejscowić 

największe zabytki łódzkiej secesji na mapach, a stare fotografie 



~ 8 ~ 
 

pomogą w zapamiętaniu ich właścicieli. Poznając secesję 

użytkową dzieci stworzą własny witraż. 

Dzieci w trakcie zajęć: 

- dowiedzą się czym jest secesja łódzka 

- nauczą się rozpoznawać jej przykłady 

- rozwiną zdolności manualne tworząc własny witraż. 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 10 - 15 lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 
 

 

III. Warsztaty kulinarne   

1. Viva Italia  

Aby przygotować prawdziwą włoską pizzę, trzeba poznać jej 

pochodzenie, tradycyjny przepis, dobrać aromatyczne składniki i 

wyrobić miękkie ciasto. Dzieci pracując w grupach same 

zdecydują, jak będzie wyglądała i smakowała ich pizza. Poznają 

także kilka słów w języku włoskim i przygotują pamiątkę z 

warsztatu. 

Dzieci w czasie zajęć: 

 w czasie opowiadania poznają historię włoskiej pizzy, 

 przygotują składniki oraz skomponują własną  pizzę                      

 poznają kilka słów w języku włoskim, 

 zatańczą taniec kucharza, 

 przygotują pamiątkę - włoską flagę/projekt zdrowej pizzy. 

Warsztaty dla dzieci w wieku 6 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 
 

2.  Pierogi  

Sposobów na pierogi jest tyle ile gospodyń.  Kucharze na całym 

świecie przyrządzają to wyjątkowe danie na różne sposoby. 

Pierogi można gotować, smażyć i piec. W trakcie warsztatów 

dzieci samodzielnie przygotują pierożki według naszej receptury.    

Dzieci w czasie zajęć: 

 poznają historyczne pochodzenie pierogów, 

 dowiedzą się czym się różnią ravioli, pielmieni i wonton, 

 samodzielnie przygotują składniki  

 będą zagniatać ciasto i lepić pierogi 

 

  Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat 

  Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 
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3. Warsztaty piekarskie  

W czasie tego warsztatu uczestnicy przeniosą się w czasy swoich 

dziadków i pradziadków.  Poznają tradycyjne sposoby wypieku 

pieczywa, różnice między rodzajami chleba i dowiedzą się jak 

korzystać z wiedzy przodków w dzisiejszych czasach, aby dokonać 

dobrego wyboru pieczywa i jeść zdrowo.  

Dzieci w czasie zajęć: 

 dowiedzą się czym jest zakwas  

  obejrzą film o tradycyjnym wypieku chleba, 

 poznają różne rodzaje mąk (razowa, pełnoziarnista, etc.), 

 poznają metody formowania chlebowego ciasta 

 samodzielnie zaplotą własne chałki. 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

  

 

 

 

 

4.Szarlotka w słoiku 

Szarlotka jest bardzo popularnym deserem. Na przestrzeni 

wieków powstało wiele odmian tego ciasta. Początkowo do 

jabłkowych wypieków nie dodawano cukru. W XVIII-wiecznej 

Anglii pieczono szarlotkę w postaci puddingu z dodatkiem 

kruchego ciasta. Znamy również amerykańską wersję szarlotki - 

apple pie oraz francuską tartę Tatin. A my razem z dziećmi 

przygotujemy własną wersję słynnego ciasta w nietypowej odsłonie. 

 
Dzieci w czasie zajęć: 

 poznają historię pochodzenia szarlotki, 

 usłyszą legendę o księżnej Charlottcie Pruskiej 

 indywidualnie przygotują składniki do ciasta 

  przyrządzą słoiki z szarlotką i pięknie zapakują 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 
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5. Czekolada  

Warsztaty czekoladowe to okazja do wykonania własnej, 

zdobionej bakaliami tabliczki w niezwykłym kształcie. Każdy 

uczestnik samodzielnie przygotuje czekoladę do pracy, zapozna 

się z procesem jej rozpuszczania, zaprojektuje i wykona 

bakaliowy wzór i zapakuje własną tabliczkę. Dzieci wysłuchają 

opowiadania o historii i przeobrażeniach, jakie przysmaki z 

ziarna kakaowca przeszły na przestrzeni wieków. 

Dzieci w czasie zajęć: 

 poznają historię czekolady w czasie gawędy, 

 wykonają własną zdobioną tabliczkę, 

 wezmą udział w zabawach z czekoladą, 

 nauczą się rozpoznawać i określać rodzaje czekolady oraz 

różnice między nimi. 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

6.Świąteczne pierniki 

Piernik jest jednym z najstarszych ciast, obecnym w polskiej 

tradycji od wieków. Uczestnicy w świątecznej atmosferze, przy 

zapachu korzennych przypraw i miodu, wykonają małe i duże 

pierniczki, a następnie ozdobią je i wybrany wypiek zapakują jako 

świąteczny prezent. 

Dzieci w czasie zajęć: 

 poznają staropolską tradycję związaną z wypiekaniem 
piernika, 

 będą wałkować i wycinać pierniki w różnych kształtach, 

 wezmą udział w świątecznej zabawie, 

 przy użyciu lukru i cukrowych ozdób ozdobią pierniki 

według własnego pomysłu.  

 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

7. Wielkanocne mazurki 

Wielkanoc to wiosenny czas, w którym świat budzi się do życia. 

Mnogość barw i świąteczna atmosfera będą inspiracją do 

wykonania kolorowych mazurków. Kruche ciasto, masa 

karmelowa i lukier oraz różnobarwne bakalie, orzechy i pestki 

stworzą niepowtarzalne, własnoręcznie przygotowane wypieki. 

Dzieci w czasie zajęć: 

 przypomną i poznają tradycje wielkanocne, 

 wzbogacą swoją wiedzę na temat wielkanocnych potraw, 

 wezmą udział w zabawach tematycznych, 



~ 11 ~ 
 

 wylepią kruchym ciastem foremki, a następnie udekorują 

wypieczone mazurki. 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

IV. Warsztaty na specjalne okazje 

W kalendarzu jest wiele ważnych dni oraz okazji, które 

obchodzimy w wyjątkowy sposób. Dla najmłodszych są to 

sposobności do uruchomienia aktywności twórczej tak, aby 

przygotować małe rękodzieło jako wyjątkowej wartości prezenty 

dla najbliższych. Korzystając z naszego wieloletniego 

doświadczenia proponujemy następujące działania: 

1. Zabawy z grafiką 

Ten warsztat to niezwykłe spotkanie z grafiką artystyczną. 

Podczas warsztatu przedstawimy dzieciom krótką historię druku. 

Uczestnicy zapoznają się z różnymi graficznymi technikami 

poprzez samodzielne wykonanie monotypii lub linorytu.  

Dzieci w czasie zajęć: 

 poznają historię druku 

 zapoznają się z przykładami grafik japońskich 

 ćwiczą małą motorykę 

 wykonają i wydrukują grafikę według własnego projektu 

 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7 - 15 lat.  

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

2. Malowanie na szkle 

 

Coraz więcej ludzi docenia unikatowość ręcznego zdobienia, dlatego 

proponujemy warsztaty z malowania na szkle. Na zajęciach dzieci 

wykonują ozdoby na szklanych wazonikach, szklankach, 

butelkach. Przedmioty wykonane małymi rączkami dzieci są 

fantastycznym upominkiem dla mamy, babci lub dekoracją 

rodzinnego stołu.  

Dzieci w czasie zajęć: 

 zaprojektują wzór 

 rozwiną wyobraźnie przestrzenną 

 wykonują samodzielnie dekoracje 

 ćwiczą małą motorykę 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko 
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3. Kompozycje kwiatowe 

Japońska sztuka układania kwiatów znana jest od wieków. 

Symbolizuje harmonię koloru i rytmu. Ikebana jest sztuką 

obejmującą nie tylko kwiaty, ale również naczynia, łodygi, liście i 

gałęzie. W czasie zajęć uczestnicy wykonują samodzielnie 

kompozycję kwiatową przy użyciu suszonych kwiatów, ozdobnych 

gałęzi, kolorowych kamyków. 

Dzieci w czasie zajęć: 

 ćwiczą wyobraźnię przestrzenną 

 poznają historię japońskiej sztuki układania kwiatów 

 ćwiczą małą motorykę 

 trenują zmysł estetyczny 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

4. Domowe DIY  

DIY oznacza „do it yourself - zrób to sam”. Jest to idea 

samodzielnego tworzenia dekoracji wnętrz z 

niekonwencjonalnych przedmiotów. Na warsztatach dzieci staną 

się projektantami. Dowiedzą się jak wykonać lampy z butelek, 

lampiony ze szklanek, stojak na kredki i ozdobne wieszaki na 

ubrania.  Wszystko po to, żeby nasza codzienność stała się 

piękniejsza.  

Dzieci w czasie zajęć: 

 wykonują działania rozwijające kreatywność 

 tworzą oryginalne dekoracje 

 ćwiczą małą motorykę 

 trenują zmysł estetyczny 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 
 

5. Andrzejki 

Dzisiaj znane bardziej jako bale andrzejkowe, mają swoje 

korzenie w polskiej tradycji. Dzieci wezmą udział w zabawach 

tanecznych, tradycyjnych wróżbach i obrzędowych zadaniach. 

Upieką także ciasteczka z wróżbą. Dzieci w czasie zajęć: 

 wysłuchają opowiadania o andrzejkowych tradycjach, 

 upieką ciasteczka z wróżbą, 

 będą uczestniczyć w zabawach i pląsach andrzejkowych, 

 poznają kilka tradycyjnych wróżb. 

 
Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 
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6. Ozdoby bożonarodzeniowe  

Czas świąt Bożego Narodzenia to czas pieczołowitych 

przygotowań. Warto jednak odpocząć od przedświątecznego 

zgiełku  i wspólnie wykonać ozdoby choinkowe.  W trakcie 

warsztatów dzieci: 

 wysłuchają opowieści wigilijnej,  

 będą samodzielnie wykonywać ozdoby i prezenty z 
różnych materiałów. 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku 6 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Wielkanocne pisanki 

Pierwsze malowane jajka pochodzą z terenów Mezopotamii. Na 

przestrzeni wieków zmieniały się techniki zdobnicze, ale rytualne 

malowanie jajek to tradycja kultywowana do dziś. Dzieci w czasie 

zajęć wykonają trwałe pisanki wykorzystując technikę 

decoupage'u. 

Dzieci w czasie zajęć:  

 porozmawiają o tradycjach wielkanocnych i historii 
pisanek, 

 poznają różne techniki ozdabiania jajek (drapanki, 
kraszanki, pisanki etc.) 

 przygotują wzory do naniesienia, 

 przy użyciu specjalnych preparatów ozdobią pisankę 

techniką decoupag’u. 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 18 zł/dziecko. 
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V. Warsztaty w pakiecie 

Zapraszamy do łączenia warsztatów Inspiro z wizytą u naszych 

partnerów. Koszty zajęć złączonych w pakiecie są niższe, niż ceny 

regularnych warsztatów. W tym roku będziemy współpracować z: 

 Łódzkim Teatrem "Arlekin" (warsztat Inspiro + spektakl), 

 Kinem "Cinema City" (warsztat Inspiro + seans), 

 Muzeum animacji "Se-ma-for" (warsztat Inspiro + zajęcia 

w Muzeum). 

Proponujemy również: 

-   warsztaty dostosowane do pory roku i okazji 

(walentynki, dzień ziemi itp.),  

- warsztaty okolicznościowe (Boże Narodzenie, Wielkanoc, 

Dzień Mamy, Babci, Dzień Dziecka, Zakończenie roku itd.).  

- bale i zabawy karnawałowe, rodzinne oraz animacje 

plenerowe.  

 

Istnieje także możliwość zorganizowania 

warsztatów w Państwa placówce.  
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