
Bransoletki ze sznurków 
Tworzenie bransoletek w technice używanej do tworzenia makram 
Wiek uczestników: od 3 klasy szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 
Odbijanie plasteliną 
Zapoznanie z techniką druku wypukłego oraz pojęciem “matryca”, a także tworzenie pieczątki z 
użyciem plasteliny i farby. 
Wiek uczestników: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i  
Ponadpodstawowych 
 
Najsłynniejsze klocki świata 
Coś dla miłośników budowania! Dzielenie się doświadczeniami, budowanie z klocków oraz 
zdobienie ludzika 
Wiek uczestników: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych (kl.1-6) 
 
Malowanie piaskiem 
Tworzenie własnych kompozycji za pomocą kolorowego piasku i kleju. 
Wiek uczestników: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych (kl.1-3) 
 
Malowanie gąbką 
Malowanie szablonów za pomocą gąbki i farb. 
Wiek uczestników: grupy przedszkolne – starsze i uczniowie szkół podstawowych i  
Ponadpodstawowych 
 
Malowanie na szkle 
Zostań obraźnikiem i stwórz własny obrazek na szkle. 
Wiek uczestników: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych (kl.1-3) 
 
Papierowe kwiaty 
Wykonanie ludowych kwiatów z krepy i bibuły, oczywiście tych znanych z kociewskich ogrodów i 
łąk. 
Wiek uczestników: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych 
 
Kolorowe papugi 
Każdy uczestnik składa i zdobi papugę, której potem dorysowuje egzotyczne tło. 
Wiek uczestników: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych 
 
Kwadratowe szaleństwo 
Sztuka witrażu zagościła na świecie już w średniowieczu. Jest to technika, w której  
wykorzystuje się kawałki kolorowego szkła i łączy ze sobą w piękne, barwne kompozycje.  
Zainspirowaliśmy się witrażem i połączyliśmy go z kolażem. Wyszła z tego kombinacja  
bardzo ciekawych wzorów. Za pomocą malutkich kwadracików stworzymy piękne obrazy.  
Wiek uczestników: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych 
 
Papierowe zabytki 
Poznamy technikę składania modułów 3D i dowiemy się, jakie są najsłynniejsze zabytki w  
Polsce i na świecie. 
Wiek uczestników: od 1 kl. szkoły podstawowej 
 
Warsztaty mydełkowe 
Samodzielnie wykonane mydełka mogą być świetnym prezentem. Podczas warsztatów  
opowiemy także historię mydła oraz pokażemy środki czystości sprzed 40 lat. 
Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych 
 
 
 
 



Wiosenny gaik 
Wykonanie wspólnej pracy plastycznej. Każdy uczestnik wykona papierowy kwiat, który na koniec 
zostanie doczepiony do wspólnego gaika - ozdoby. 
Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych (kl. 1-4) 
Do 5 kwietnia 2023 r. 
ul. Podmurna 15 
 
Wielkanocna ozdoba 
Proponujemy indywidualne wykonanie świątecznej ramki – ozdoby na ścianę. 
Wiek uczestników: przedszkola, uczniowie szkół podstawowych (kl. 1-3) 
Do 5 kwietnia 2023 r. 
ul. 30 Stycznia 4 
 
Tworzenie biżuterii 
Autorska biżuteria z różnorodnych materiałów. 
Wiek uczestników: od 4. kl. szkoły podstawowej 
 
Feeria zapachów, czyli w niezwykłym świecie perfum 
Poznanie krótkiej historii oraz podstaw tworzenia perfum, a do tego komponowanie własnego  
zapachu z mieszkanki olejków eterycznych oraz wody i alkoholu. 
Wiek uczestników: od 7. kl. szkoły podstawowej 
 
Linoryt 
Przy pomocy specjalistycznych narzędzi stworzymy własny motyw linorytowy, a następnie  
pokrywamy go tuszem i odbijamy obraz. 
Wiek uczestników: od 7. kl. szkoły podstawowej 
 
 
 

 


