
~ 1 ~ 
 

 

 

 

OFERTA WARSZTATÓW 

DLA SZKÓŁ I 

PRZEDSZKOLI 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 2 ~ 
 

 

 

Akademia Twórczego Rozwoju INSPIRO 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. 
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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. 

 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.  Warsztaty edukacyjne 

 
1. Ekolodzy na tropie 

 
Uczestnicy wcielą się w rolę ekologów, którzy zadbają o 

środowisko naturalne. Sprawdzą, jak oczyścić wodę, jak zadbać 

o zieleń i co robić z niestandardowymi śmieciami. Zdobytą 

wiedzę wykorzystają w praktycznych zadaniach. 

 Warsztaty dla dzieci w wieku 4 - 10 lat. 

 Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 

 

 
 

2. Eksperymenty z pogodą  
 

Jak powstają chmury? Skąd pada deszcz? Co to jest wiatr? 

Dlaczego zmieniają się pory roku, a wraz z nimi pogoda? Na te i 

inne pytania dzieci znajdą odpowiedź podczas warsztatów. Będą 

dotykać, oglądać i sprawdzać, jak funkcjonuje otaczająca nas 

przyroda.  

 Warsztaty dla dzieci w wieku 4 - 10 lat. 

 Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 
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3. Jak powstało moje miasto – dzieje i legendy 
 

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 legendę o historii nazwy naszego miasta, a 

następnie wykonają herb Łodzi z masy porcelanowej. 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 5 – 10 lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 
 

4. Fabryczna Łódź  
 

Warsztat „lokalny” - ma na celu pokazanie uczestnikom łódzkich 

korzeni i funkcjonowania miasta w czasach jego świetności. Ma 

także uświadomić, z czego jako łodzianie, możemy być dumni i 

co powinniśmy wiedzieć o naszej historii. Taka krótka przygoda 

przeniesie dzieci w XIX wiek i pomoże poznać procesy 

produkcyjne, które odbywały się w fabrykach, a także korzyści 

wynikające z nich dzisiaj. Uczestnicy poznają historię 

najsłynniejszych łódzkich fabrykantów i rolę jaką odegrali w  

rozbudowię naszego miasta. 

Warsztaty dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko 
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5. Savoir vivre na wesoło 
 

Zasady dobrego zachowania nie odnoszą się tylko do 

spożywania posiłków w ekskluzywnej restauracji. Savoir-vivre 

to wskazówki towarzyszące nam w życiu codziennym, w 

różnych jego aspektach. Co oznacza i skąd wzięła się ta nazwa? 

Jak uniknąć towarzyskiej gafy w różnych sytuacjach? 

Odpowiedzi udzielą sami uczniowie, którzy poprzez liczne gry 

dramowe, inscenizacje, quizy tematyczne przejdą prawdziwą 

„szkołę życia”. 

Warsztaty dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko.  

 

II. Warsztaty kulinarne 

1. Chałka z wanillią 

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.  Opowiemy 

również ile jest rodzajów mąk i jakie znaczenie mają ich nazwy. 

A potem mali piekarze zaplotą piękne chałki i ozdobią je 

własnoręcznie zrobioną słodką kruszonką. 

Warsztaty dla dzieci w wieku 4- 12 lat. 

  Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 
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       2. Najsmaczniejsza pizza  

Aby przygotować prawdziwą włoską pizzę, trzeba poznać jej 

pochodzenie, tradycyjny przepis, dobrać aromatyczne składniki 

i wyrobić miękkie ciasto. Dzieci same zdecydują, jak będzie 

wyglądała i smakowała ich pizza. Wysłuchają historię pizzy i 

poznają kilka słów i zwrotów w języku włoskim. 

Warsztaty dla dzieci w wieku 4- 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20zł/dziecko. 

 

3.  Szarlotka w słoiku 

Szarlotka jest bardzo popularnym i lubianym przez dzieci 

deserem. W kuchni INSPIRO przygotujemy własną wersję 

słynnego ciasta w nietypowej odsłonie. A kiedy szarlotki trafią 

do piekarnika, dowiemy się jaka jest historia szarlotki, dlaczego 

Francja uznawana jest za jej ojczyznę i jakie są ulubione 

potrawy Francuzów.  

Warsztaty dla dzieci w wieku 4 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 
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4. Pieczone pierogi  

Z mięsem, z kapusta, z serem…Sposobów na pierogi jest tyle ile 

gospodyń.  Pierogi można gotować, smażyć i piec. W kuchni 

INSPIRO sporządzimy wyjątkowe pieczone pierogi z kruchego 

ciasta i specjalnym farszem według naszej receptury.  

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 

 

5.Rożki z powidłami 

Praca z kruchym ciastem przysporzy młodym kucharzom wiele 

radości i świetnej zabawy. Wałkowanie, wycinanie i lepienie to 

umiejętności, które przydają się dzieciom nie tylko w kuchni. To 

także sensoryczne ćwiczenia, podczas których dziecko może 

doświadczyć dotykiem, węchem i wzrokiem własnoręcznie 

przygotowywanej potrawy.  

Warsztaty dla dzieci w wieku 4 - 12 lat. 

  Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko 

 

      6.Czekolada deserowa 

Zabierzemy uczestników w podróż czekoladowym szlakiem. 

Dzieci wysłuchają opowiadania o historii i przeobrażeniach, 

jakie przysmaki z ziarna kakaowca przeszły na przestrzeni 

wieków. Opowiemy o tym jak wygłąda produkcja czekolady, 



~ 11 ~ 
 

która czekolada jest najzdrowsza i dlaczego Belgia zwana jest jej 

stolicą. Najważnieszym elementem warsztatów jest wykonanie 

własnej, zdobionej posypkami tabliczki czekolady w niezwykłym 

kształcie.  

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

  Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 

 

III.  Warsztaty artystyczne  

1. Impresjonizm – cztery pory roku  

Zaprezentujemy dzieciom przykłady dzieł malarskich twórców 

Impresjonizmu. Inspirując się wyrazistą kolorystyką obrazów 

zachęcimy uczestników do eksperymentów z kolorem. W trakcie 

warsztatów uczestnicy zapoznają się z techniką pointylizmu 

malując pracę plastyczną poświęconą czterem porom roku.  

Warsztaty dla dzieci w wieku: 5 – 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko 
 

2. Decoupage na różne okazje  

Technika decoupage jest znana od wieków i używana do 

ozdabiania różnego rodzaju przedmiotów wykonanych z 

drewna, tkaniny, ceramiki czy szkła. W czasie zajęć, przy użyciu 

techniki serwetkowej, uczestnicy ozdobią wybrany przedmiot 

dostosowany do pory roku czy zbliżającej się okazji, np: 
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drewniane podkładki, ozdobne doniczki na zioła, pojemniki na 

kredki, zakładki do książek, pudełka lub szklane naczynia.  

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 

 

3. Ozdobne świece  

W czasie tego spotkania uczestnicy wykorzystując żel 

parafinowy i różnego rodzaju  dodatki (kolorowe piaski, suszki, 

olejki zapachowe) własnoręcznie przygotują świece żelowe. 

Będą one stanowiły niezwykły prezent bądź ozdobę domu. 

Poznają  również historię oświetlenia wykorzystywanego przez 

ludzi na przestrzeni wieków i wykonają eksperymenty ze świecą 

woskową. 

Warsztaty dla dzieci w wieku 4 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 

 

4. Dekoracyjne mydełka 

W czasie zajęć uczestnicy poznają historię mydła, stworzą 

własne kompozycje kolorystyczne i zapachowe. Własnoręcznie 

wykonają, ozdobią i zapakują mydło oraz wezmą udział w 

zabawach tematycznych. A podczas eksperymentu dowiedzą 
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dlaczego mydło jest potrezbne, aby zmyć brud i czy można umyć 

ręce samą wodą? 

Warsztaty dla dzieci w wieku 4 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20/dziecko 

 

5. Magiczne breloki 

Każde dziecko biorące udział w warsztacie narysuje grafikę na 

specjalnej folii. Pod wpływem ciepła obrazek przekształci się w 

plastikową miniaturę, z której wykonamy wesołe breloczki (np. 

przywieszki do kluczy) lub magnesy. Podczas warsztatu dzieci 

dowiedzą się co to są podstawowe i pochodne kolory oraz 

wezmą udział w eksperymentach z farbami. 

 Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko 

 

6. Kolorowe podkładki 

Podczas warsztatu dzieci poruszą wyobraźnię, połączą kolory 

aby stworzyć niepowtarzalny obraz specjalnymi granulkami, 

które pod wpływem ciepła zamienią się w piękne kolorowe 

podkładki do kawy i herbaty, idealne na prezent dla ukochanych 

rodziców lub dziadków. 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 6 - 12 lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 
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7. Ozdoby z masy porcelanowej 

Masa porcelanowa jest niezwykle plastyczną masą, a dzięki 

temu odpowiednią dla rąk każdego, nawet najmłodszego artysty. 

Poprzez jej wyrabianie, wałkowanie czy wyciskanie dzieci 

rozwijają swoją sprawność manualną, a formowanie kształtów 

i figur wyzwala w nich ekspresję twórczą. Wykonamy 

oryginalne ozdoby okienne, fantazyjną biżuterię czy  

przywieszki do kluczy, a następnie ozdobimy kolorami. 

Warsztaty dla dzieci w wieku: 4 - 12 lat 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko 
 

 

IV.  Warsztaty świąteczne 

1. Andrzejki 

Dzisiaj znane bardziej jako bale andrzejkowe, mają swoje 

korzenie w polskiej tradycji. Dzieci wysłuchają opowiadania o 

andrzejkowych tradycjach, wezmą udział w zabawach 

tanecznych, tradycyjnych wróżbach i obrzędowych zadaniach. A 

na koniec, jak na Andrzejki przystało, upieczemy upiorne 

paluchy wiedźmy, w których każdy znajdzie przepowiednie dla 

siebie. 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 
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2. Korzenne 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 je ozdobią i zapakują jako świąteczny 

prezent. Dowiedzą się również o świątecznych tradycjach i 

zwyczajach z różnych regionów Polski i świata. 

Warsztaty dla dzieci w wieku 4 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 

 

 

3. Bożonarodzeniowe anioły 

Święta tuż - tuż, zaczyna się magiczny czas pieczenia i 

dekorawania. W pracowni INSPIRO wykonamy anioły z masy 

porcelanowej, a następnie przystroimy ich sukienki. Podczas 

opowieści o  niezwykłym aniołku, dowiemy się co symbolizuje i 

dlaczego zawieszamy go na choince.  

 Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

 Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 
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4. Słodkie choinki z witrażykiem 

 

Podczas warsztatu dzieci rozwałkują ciasto i za pomocą foremek 

wytną choinki, następnie wypełnią ich środek pokruszonymi 

landrynkami, a w piekarniku…czary-mary powstaną kolorowe 

witrazyki. Ciasteczka świetnie nadadzą się na świąteczną 

dekorację stołu czy choinki,  a także jako słodki prezent... 

 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 

 

 

5. 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. 

Opowiemy o  tradycjach i zwyczajach  wielkanocnych w różnych 

regionach Polski i w niektórych krajach na świecie. 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 
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6. Baranki wielkanocne 

Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie świąt wielkanocnych bez 

baranka… W świątecznej kuchni INSPIRO zagnieciemy 

pachnące drożdżowe ciasto, z którego uformujemy słodkie 

baranki – piękna ozdobą Wielkanocnego stołu. 

Warsztaty dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. 

Czas trwania ok 1,5 godz. Koszt 20 zł/dziecko. 

 

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) 

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.).  
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- bale i zabawy karnawałowe, rodzinne oraz animacje 

plenerowe.  

Istnieje także możliwość zorganizowania warsztatów 

w Państwa placówce.  

 

 

Inspiro - Akademia Twórczego Rozwoju 

ul. Zgierska 215, 91-497 Łódź 

tel. 42 616 86 35 ; 791 106 706 

www.inspiroart.pl 

 

 

 

 

 

 

 


