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Czym jest KREATYWNIK? 

 
Kreatywnik to propozycja warsztatowa, która pomoże w ciekawy sposób przejść przez różne 
wydarzenia roku szkolnego.  
 
Uczestnicy warsztatów otrzymają zindywidualizowane zestawy warsztatowe, które pozwolą 
bezpiecznie zorganizować miejsce pracy i wykonać zadanie przy zachowaniu higieny wymaganej 
w czasie obostrzeń związanych z COVID19. 
 
Nauczyciele uzyskają dostęp do przejrzystych instrukcji, filmików instruktażowych, a jeśli 
wyniknie taka potrzeba – wsparcia online. 
 

 

JAK STWORZYĆ KREATYWNIK NA MIARĘ SWOJEJ GRUPY? 

Kreatywnik to cykl warsztatów stworzony na miarę, dopasowany do potrzeb i wyznaczonych celów 
dydaktyczno – wychowawczych.  Dlatego to Państwo decydują jakie warsztaty i kiedy chcą 
zorganizować. My jedynie podpowiadamy jakie wydarzenia można zorganizować razem z nami.  

KREATYWNIK KROK PO KROKU: 

Należy wybrać dowolne warsztaty z naszej oferty (www.edukacjakreatywna.pl 
www.zrobmaskotke.pl) . Im więcej warsztatów zaplanują Państwo z nami na dany rok szkolny/ 
przedszkolny, tym cena końcowa będzie niższa. Przy zamówieniu 3 warsztatów od ceny otrzymanej 
po zsumowaniu zamówienia należy odjąć 10 %, przy zamówieniu 5 warsztatów – 15 %. 

 

PRZYKŁADOWE KREATYWNIKI: 

KREATYWNIK 1 - najmłodsze dzieci 

1. Warsztaty na dobry początek – „Własna sowa, mądra głowa” – maskotka sówka 
2. Grudzień – filcowe zawieszki na choinkę (wersja klejona) – 2 szt 
3. Prezenty na Dzień Babci i Dziadka – breloki z filcu 2 szt 
4. Prezenty na Dzień Mamy i Taty - torby uszatki (warsztat podobny do worków, tylko dzieci el. 

z filcu samoprzylepnego ozdabiają torby)mo 

 

 

 

 

 

Cennik: 

Przy indywidualnym zamówieniu: (1) 15 zł + (2) 10 zł + (3) 10 zł + (4) 30 zł = 65 zł 

Przy zamówieniu powyższych warsztatów w opcji KREATYWNIKA = 58,50 zł  
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KREATYWNIK 2 - grupy średnie 

1. Warsztaty na dobry początek: plecakoworek  z zabawami geometrycznymi 
2. Warsztaty zimowe - grudzień – Maskotka Bałwanek jak Olaf (może być w wersji zawieszki 
na choinkę) 
3. Prezenty na Dzień Babci i Dziadka – breloki z filcu (2 szt) 
4. 9 marca – Światowy Dzień Psa – maskotka PIES  
5. Prezenty na Dzień Mamy i Taty (breloki sówki 2 szt) 
 
 

 

 

 

 

Cennik: 

Ceny jednostkowe: (1) 20 zł + (2) 18 zł + (3) 10 zł + (4) 18 zł + (5) 20 zł = 86 zł 

Przy zamówieniu powyższych warsztatów w opcji KREATYWNIKA = 73 zł  

 

KREATYWNIK 3 - starszaki 

1. Dzień Życzliwości – 21 listopada/ uczestnicy warsztatów przygotowują Krasnala Życzliwka 
2. Filcowe zawieszki na choinkę 4 szt. 
3. Dzień Babci i Dziadka – 2 xTulipany + 2 x brelok z filcu 
4. Walentynki – serduszkowy plecakoworek  z miłym liścikiem*  
5. Dzień Mamy i Taty – maskotki misiowe – Mama Miś i Tata Miś 

 

 
 

 

 

*zdjęcie poglądowe ogólne, wersja walentynkowa ma limitowane dodatki tematyczne 

Cennik: 

Ceny jednostkowe: (1) 18 zł + (2) 18 zł + (3) 30 zł + (4) 18 zł + (5) 39 zł = 123 zł 

Przy zamówieniu powyższych warsztatów w opcji KREATYWNIKA = 105 zł  

 

szczegóły i zamówienia: tel. 600 830 656, 507 727 092 

PRZY ZAMÓWIENIU WARSZTATÓW DLA CAŁEGO PRZEDSZKOLA MASECZKI DO WŁASNEGO 
OZDABIANIA GRATIS 


