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Kontakt: 

533 858 444 lub 533 840 444, biuro@tworczazagroda.pl
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WARSZTATY, SLAJDOWISKA Oferujemy przyjazd do palcówki i prze-

prowadzenie warsztatów lub slajdowisk 

w czasie 30 - 60 minut lub ich wielokrot-

ności. Do każdego ośrodka podchodzimy 

indywidualnie, wsłuchując się w ocze-

kiwania i starając się sprostać przede 

wszystkim potrzebom dzieci, młodzieży 

ale i wychowawców.

Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej 

stronie folderu lub w Internecie

www.tworczazagroda.pl

Naszym celem jest kształtowanie wrażliwości dzie-
ci poprzez twórcze, manualne zajęcia oraz poznawa-
nie świata przez rozwiązywanie problemów na drodze 
zabawy i praktyki. W niniejszym folderze znajdą Pań-
stwo propozycje warsztatów edukacyjnych dla dzieci 
oraz dla młodzieży.

Twórcza
Zagroda
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Warsztaty SUIBOKUGA        
(malarstwa japońskiego)

Warsztaty tworzenia ikony

Warsztaty warzywne

Warsztaty filcowania

Warsztaty „Piękno etnicznej 
różnorodności”

Warsztaty okolicznościowe
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Slajdowiska z wypraw

Slajdowiska z wypraw

Prezentacje podróżnicze

Oferta dla przedszkoli:

dla szkół podstawowych:

dla szkół średnich:

Podczas warsztatów dzieci wykonają dekorowanie rzeczy techniką decoupage. Na-
uczą się jak pracować z wydrukami i jak wykorzystać serwetki dla upiększenia 
dowolnych rzeczy. Ozdobią wybrane przez siebie przedmioty: serduszko, zakładkę 
do książki, woreczek na dziecięce skarby, słoik, brelok, obrazek (do uzgodnienia z 
opiekunem grupy). Technika decoupage uczy dziecko kreatywności, jest dostępna 
w warunkach domowych i nie wymaga wysokich nakładów finansowych.

W formie prezentacji oraz zabawy (dla najmłodszych) przedstawimy co to jest iko-
na, jak się prawdziwie pisze ikony zachowując tradycję i kanony ikonopisania, oraz 
dlaczego mówi się, że ikony są pisane. W części praktycznej dzieci wykonają swoją 
własną ikonę. Warsztaty dopasowane są do grupy wiekowej i mogą być ciekawym 
uzupełnieniem programu szkolnego.

Warsztaty decoupage

Warsztaty tworzenia ikony

W A R S Z TAT Y  E D U K A C YJ N E

Czas trwania: 45 minut
Wiek: dzieci przedszkolne od 6 lat, dzieci szkół podstawowych

Czas trwania: 45 minut lub 2x45 min
Wiek: dzieci przedszkolne od 5 lat, 
szkoła podstawowa oraz szkoły średnie.



Wyjątkowe zajęcia z klockami Lego®. Przekonaj się, jak fascynujące może być 
poznawanie świata poprzez... konstruowanie go z klocków! Oferujemy bloki tema-
tyczne skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych. Nasze zajęcia bazują na 
autorskich scenariuszach stworzonych na potrzeby warsztatów i zajęć pozalek-
cyjnych.

Warsztaty z klockami LEGO®

W A R S Z TAT Y  E D U K A C YJ N E

Czas trwania: 30 lub 45 minut lub 2x45 minut
Wiek: dzieci przedszkolne od 3 lat, szkoła podstawowa do 12 lat

- odkrywanie nowych rzeczy o sobie i świecie

- logiczne i kreatywne myślenie

- wspólne rozwiązywanie problemów

- poznawanie podstaw techniki

- zajęcia cotygodniowe lub jednorazowe

Edukido to:

Na zajęciach dzieci wykonają wybraną pracę z gliny. Podczas zabawy dowiedzą się 
do czego używano kiedyś gliny i jakie jest jej zastosowanie dzisiaj. Zapoznają się z 
metodami wyrabiania przedmiotów (i ich ozdabiania na kolejnych zajęciach).

Słowo suibokuga oznacza woda + tusz + obraz, czyli obraz napisany tuszem. Sztuka jest 
ściśle połączona z edukacją, stanowi jeden z głównych elementów kultury japońskiej. Ten 
tajemniczy styl malarstwa nie wymaga szczególnych zdolności plastycznych, ani zmysłu 
artystycznego. Kluczem do niego jest wrażliwość serca i odpowiednie ruchy pędzlem. W 
Japonii suibokuga jest rodzajem medytacji. Sprzyja wyciszeniu i wydobywa pewność siebie. 
Podczas warsztatów uczniowie za pomocą specjalnych japońskich pędzli wykonają prosty 
obrazek lub napiszą swoje imię w języku japońskim.

Warsztaty lepienia z gliny

SUIBOKUGA (malarstwa japońskiego)

W A R S Z TAT Y  E D U K A C YJ N E

Czas trwania: 45 – 60 minut
Wiek: dzieci przedszkolne 5-6 lat i dzieci szkół podstawowych 
klas 1-3.

Czas trwania: 2x45 minut
Wiek: dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich

LEGO® to znak towarowy firmy z Grupy LEGO. Niniejszy program, materiały reklamowe oraz witryna internetowa nie są sponsorowane, autoryzowane ani wspierane przez Grupę LEGO.”



Warsztaty mają na celu zapoznanie dzieci z właściwościami leczniczymi i prak-
tycznymi wybranych roślin, rosnących wokół nas. Dzieci nauczą się rozpoznawać 
zioła,  dowiedzą się, między innymi, jak chronić się przed ukąszeniem komara.         
W części praktycznej starsze dzieci wykonają babkę-zielarkę lub dziadka - ziela-
rza.Młodsi ozdobią doniczkę i zasadzą w niej leczniczą roślinę.

Celem warsztatów jest „zaprzyjaźnić” dzieci z warzywami i jedzeniem jarzyn. 
Podczas zajęć dzieci zapoznają się z różnymi warzywami i ich korzystnym wpły-
wem na zdrowie, a wszystko to w formie zabawy. Wspólnie stworzymy warzywny 
ogródek , lub kolegę Warzywniora, albo zagramy w grze plenerowej (jeśli pozwoli 
pogoda).

Warsztaty zielarskie „Ziołowe zdrowie”

W A R S Z TAT Y  E D U K A C YJ N E

Czas trwania: 45-90 minut
Wiek: dzieci przedszkolne od 4 lat i dzieci szkół podstawowych klas 1-4.

Szycie z filcu
Na zajęciach dzieci zapoznają się z podstawowymi ściegami nauczą się używać 
igły i przyszywać guziki. Własnoręcznie wykonają pracę z filcu.

Filcowanie na mokro
Ciekawe i nietrudne rękodzieło pozwala na wykonanie oryginalnych prac z wełny 
swoimi rękoma. Podczas warsztatów dzieci zapoznają się techniką filcowania na 
mokro i wykonają ciekawe prace dostosowane stopniem trudności do grupy wie-
kowej.

Filcowanie na sucho
Filcowanie na sucho daje możliwość stworzenia rzeczy w wymiarze 3D. Podczas 
zajęć dzieci wykonają ekologiczną zabawkę lub inne zaproponowane przedmioty.

Warsztaty filcowania (w trzech technikach)

Warsztaty warzywne

W A R S Z TAT Y  E D U K A C YJ N E

Czas trwania: 45-60 minut
Wiek: dzieci i młodzież szkół podstawowych klas 3-8.

Czas trwania: 45-60 minut
Wiek: dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich.

Czas trwania: 45-60 minut
Wiek: dzieci przedszkolne od 5lat lat i dzieci szkół 
podstawowych klas 1-3.

Czas trwania: 45-60 minut
dzieci przedszkolne 4-6 lat oraz dzieci szkół podstawowych klas 1-4.



Okazjonalnie w zależności od zbliżającego się święta proponujemy warsztaty two-
rzenia upominków na daną okoliczność. Dzień Mamy, Dzień Taty, Święta Bożego 
Narodzenia, Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka to tylko, niektóre z zaproponowa-
nych przez nas wydarzeń, które pomogą rozbudzić w dzieciach chęć obdarowywa-
nia, a jednocześnie uczą kreatywności w procesie tworzenia własnego upominku.

Celem warsztatów jest wzbudzenie w dzieciach pozytywnego myślenia, empatii, 
oraz szacunku wobec osób z innych krajów o odmiennej kulturze i stylu życia. 
W atrakcyjnej formie przedstawimy dzieciom różnorodność wybranych kultur. 
Podopieczni przekonają się, że osoba innej narodowości jest równie wartościo-
wym człowiekiem jak oni, i że „odmienność” ludzi nie jest niczym złym. Na koniec 
(opcjonalnie) odbędą się zajęcia plastyczne dostosowane do grupy wiekowej.

Warsztaty okolicznościowe

W A R S Z TAT Y  E D U K A C YJ N E

Czas trwania: 30-60 minut
Wiek: dzieci przedszkolne od 4 lat i dzieci szkół podstawowych klas 1-3.

Slajdowiska krajoznawcze

Warsztaty „Piękno etnicznej różnorodności”

S L A J D O W I S K A  I  P R E Z E N TA C J E

Czas trwania: 45 minut lub 2x45 minut
Wiek: młodzież szkół podstawowych i średnich.

Proponujemy slajdowiska krajoznawcze z komentarzem z odwiedzonych miejsc i odbytych po-
dróży. W naszym geograficznym portfolio prezentujemy między innymi: Syberię, Karelię, Ural, 
Huculszczyznę, Gruzję, Miejsca Święte. Zajęcia mogą być ciekawym uzupełnieniem tematów na 
lekcjach geografii, języka polskiego, jężyka rosyjskiego, religii, etyki, godzin wychowawczych i in-
nych. Prezentacja może być połączona ze slajdowiskiem, lub stanowić odrębny, autorski program 
dotyczący książki pt. Przeznaczenie. Publikacja otrzymała nagrodę Książki Podróżniczej Roku na 
Festiwalu Mediatravel w Łodzi w 2017 roku.

Zajęcia dodatkowe
Spotkania odbywają się w Centrum Edukacyjnym Twórcza Zagroda w Garwolinie i 
w Trzciance (gm. Wilga) oraz w szkołach i przedszkolach. Wilga oraz w wybranych 
szkołach i przedszkolach.

- wyjątkowe zajęcia z klockami LEGO® dla dzieci 
w grupach wiekowych od 3 do 12 lat

- suibokuga (malarstwo japońskie) dla dzieci       
i młodzieży od 9 lat

- korepetycje z języka rosyjskiego dla dzieci          
i młodzieży

-  filcowanie (szycie z filcu, filcowanie na sucho, 
na mokro) dla dzieci od 7 lat

- tworzenie biżuterii dla dzieci od 10 lat

- warsztaty pisania ikony dla młodzieży                  
i dorosłych

- warsztaty lepienia z gliny dla dzieci od 6 do 10 
lat

- warsztaty dla dzieci z logopedą



www.tworczazagroda.pl

Staszica 13, 08-400 Garwolin 
Trzcianka 82, 08-470 Wilga

www.tworczazagroda.pl
biuro@tworczazagroda.pl

tel. 533 858 444
tel. 533 840 444


