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Zrób planszówkę 
pod okiem prowadzących każdy uczestnik 
wykona własną  grę planszową; 
kończymy rozgrywkami planszówkowymi; 

Warsztaty balonowe  
nauczymy się tworzyć z balonów przeróżne 
postacie i przedmioty: zwierzęta, kwiaty, szable 
i miecze; na bazie balonów stworzymy postacie 
z popularnych bajek; 

Zrób maskotkę 
wykorzystując przygotowane  formatki, 
uczestnicy wykonają własną maskotkę; 

Fantastycznie – ekologicznie 
 warsztaty pokazujące, że bycie eko jest fajne. 
Podczas zajęć  zasadzimy własną dynię i 
wykonamy recyklingową eko - zabawkę; 

Szalone eksperymenty 
 dobra zabawa, podczas której uczestnicy uczą 
się nazywania i rozpoznawania zjawisk 
przyrodniczych; 

Warsztaty detektywistyczne  
uczestnicy wcielą się w rolę detektywów; 
dowiedzą się czym jest kryptografia, jak działa 
atrament sympatyczny i jak odszyfrowywać 
zakodowaną wiadomość; 

WARSZTATY

Warsztaty z drzewa osikowego 
warsztaty na bazie naturalnych materiałów – 
drzewa osikowego; 

Filcowanie na mokro 
warsztaty pokazujące jak z wełny powstaje filc; 
uczestnicy będą filcować, a efektem ich pracy 
będzie brelok lub broszka; 

Ozdoby z filcu 
z kolorowego filcu uczestnicy pod okiem 
prowadzącego wykonają brelok, etui na telefon, 
nakładkę na ołówek lub zawieszkę; 

Zapachowe sakiewki 
uczestnicy wykonują zapachową sakiewkę, którą 
można włożyć do szafy, albo umieścić 
np. w samochodzie; 

Zaprasowanki z koralików 
uczestnicy układają z koralików wybraną formę, 
która po zaprasowaniu tworzy zawieszkę – brelok; 

Warsztaty kulinarne 
ABC zdrowego jedzenia: nauczymy się czytać 
etykiety  i przyrządzimy zdrowy deser – kulki 
mocy; 

Seans filmowy (aktualny repertuar) 
połączony z wybranymi warsztatami kreatywnymi 
(z listy powyżej); 

Crossfitowy trening sportowy 
 skrzynie, liny, drążki, sztangi - sport to świetna 
zabawa! 

Miejsca realizacji warsztatów kreatywnych: 
 

OHKino w Arkadach Wrocławskich (dojazd: blisko 30 
linii tramwajowych i autobusowych z różnych stron 

miasta, z dworca PKP Wrocław Główny- 10 minut pieszo) 
 

Wielkopolska 72 (dojazd: PKP Wrocław Leśnica, 
tramwaje: 3,10,20, autobusy: 148,134, 101,102,103)



SIELSKO – FARMERSKO 
nie trzeba daleko wyjeżdżać (z Leśnicy można 
dojechać komunikacją miejską), by na jeden 
dzień zostać farmerem. Podczas wycieczki 
uczestnicy: będą jeździć na koniu/kucyku, 
odwiedzą mini zoo, poznają wiele ciekawostek 
na temat zwierząt, wykonają maskotkę 
(opcjonalnie planszówkę),sprawdzą jak to jest 
szukać igły w stogu siana, chętni nauczą się pleść 
wianki i zasieją dynię. 

MŁYN SIEDLIMOWICE 
tutejszy młyn, jako jedyny n Dolnym Śląsku, od 
ponad 200 lat nieprzerwanie mieli ziarno na 
mąkę. Podczas wycieczki  uczestnicy: dowiedzą 
się skąd bierze się mąka, kasza manna i otręby, 
poznają ciekawą historię młyna, oddzielą plewy 
od  ziarna, wezmą udział w warsztatach 
kreatywnych, skosztują domowego ciasta, będzie 
czas na swobodną zabawę i gry na świeżym 
powietrzu. 
Dla chętnych i odważnych: przejażdżka ręcznie 
sterowaną windą. 

WYCIECZKI

ZAWONIA ZŁOTÓWEK 
podczas pobytu uczestnicy:  poznają gatunki 
dzikich zwierząt, które zamieszkują w zagrodach 
i wolierach, porozmawiają na tematy związane 
z ochroną środowiska, łowiectwem i rolą psa 
myśliwskiego, wezmą udział w kreatywnej 
wyprawie do lasu, zabawach i konkursach 
ruchowych oraz warsztatach kreatywnych . 

DOLINA ŁACHY  
warsztaty kreatywne oraz detektywistyczne 
odbędą się 
w starym, ale odrestaurowanym klasztorze 
(nie pełniącym na co dzień funkcji sakralnych). 
Dodatkowo uczestnicy wycieczki wezmą udział 
w spotkaniu z ornitologami i wyprawie do lasu, 
wejdą na wieżę widokową, 
a także będą obserwować susły mieszkające 
na pobliskim stepie.   

ZIELONE SPACERY KREATYWNE  
w parku lub lesie najbliżej Państwa lokalizacji. 
Poznawanie najbliższej okolicy w ramach eko – 
spacerów, to ciekawy sposób na zdobywanie 
informacji na temat zwierząt i roślin oraz 
kształtowanie postaw ekologicznych. Podczas 
spaceru uczestnicy wcielą się w rolę Tropicieli 
Przyrody. Wezmą udział w zabawach terenowych, 
posłuchają odgłosów przyrody i nauczą się je 
nazywać, dowiedzą się jakie zwierzęta żyją obok 
nas, rozwiążą ekologiczne zagadki i zadania – 
m.in. wykonają ekologiczne memory oraz zbudują 
ptasie gniazdo. 
czas: 2 – 2,5 h 

Zapewniamy opiekę animatora, 
organizujemy poczęstunek/ ognisko, 

przeprowadzamy warsztaty kreatywne 
czas: 3,5 – 4 h (na miejscu)



KONTAKT 

tel. 784 193 312, 600 830 656, 507 727 092 
e-mail: biuro@edukacjakreatwyna.pl 

www.edukacjakreatywna.pl

CENNIK 
Warsztaty kreatywne: 1 – 15 zł; 2 – 20 zł, 3 – 25 zł 

Warsztat kreatywny + seans filmowy: 25 zł 
Wycieczka z wyżywieniem (bez dojazdu) – 45 zł 

Zielony Spacer Kreatywny: 22 zł 
RABATY 

przy zakupie 2 propozycji/dni: 5 % rabatu 
przy zakupie 3 propozycji/dni: 10 % rabatu 

przy zakupie 4 propozycji/dni: 15 % rabatu (pełny pakiet 4 dni: 117 zł – 20 % rabatu = 99,45 zł/osoba)   


