
DYMACZEWO STARE

ZAPRASZA
na warsztaty artystyczno-edukacyjne

WARSZTATY CERAMICZNE | STOLARSKIE | PIEKARSKIE | UPCYKLING | DECUPAGE | 
ZEGARY | BIŻUTERIA | PAPIER CZERPANY | FILC | RATTAN | MALOWANIE NA TKANINIE,  

DREWNIE, SZKLE | PSZCZLARSKIE | GUZIK Z PĘTELKĄ - BIŻUTERIA Z GUZIKÓW

cena pojedynczych zajęć już od 18 zł/osoba (mobilne)
cena za pakiet trzech warsztatów - 45 zł/osoba

Organizujemy zajęcia dla klas, przedszkoli, zorganizowanych grup, 
event’y, twórcze urodziny, kursy artystyczne, 

zajęcia indywidualne - popołudniowe.

Kontakt do naszych siedzib:

WARSZTATY STACJONARNE I MOBILNE: 

Sp. S. Pracownia ArtZagroda
Dymaczewo Stare, ul. Łąkowa 4a
62-050 Mosina
www.artzagroda.pl
fb.com/artzagroda

TEL.: 505 183 386

Sp. S. Pracownia ArtZagroda
Poznań, ul. Jackowskiego 22
60-511 Poznań
www.artzagroda.pl
fb.com/artzagroda

TEL.: 505 183 386

Szreniawa, ul. Jana S. Bacha 5
62-050 KOMORNIKI
www.panpelican.pl
fb.com/panpelican.edu

TEL.: 601 898 953

Ulotka wydana w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

W partnerstwie z:

Piekarski, stolarski, ceramiczny oraz:
Upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości 
wyższej niż przetwarzane surowce. 
Decupage – technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na każdą powierzchnię: drewno, metal, 
szkło, tkanina, plastik, ceramika wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej.
Biżuteria z drutu – technika polegająca na umiejętnym wyginaniu drutu �orystycznego, doprowadza-
jąc do formy pierścionków, bransoletek, kolii i innych.
Scrapbooking – technika polegająca na wykorzystaniu skrawków papirowych, tkanin, wycinanek, 
suszonych roślin w celu wykonania kartek okolicznościowych, ramek, minialbumów.
Papier ręcznie czerpany – dzieci za pomocą pulpy celulozowej wykonują własnoręcznie arkusz papieru 
oraz ozdabiają go suszem (herbagra�ka).
Pszczelarski – nauka o pszczołach oraz samodzielne wykonanie świeczki z wosku pszczelego.
Filcowanie na mokro – dzieci wykonują z wełny czesankowej przedmioty użutkowe: bombki, serwetki, 
broszki.
Fitowarsztaty – z użyciem różnych ziół wykonywane są kosmetyki naturalne: kule do kąpania, mydełka, 
peelingi.
Malowanie na tkaninach – farbami do tkanin wykonujemy zaprojektowane przez siebie obrazy na 
torbach z naturalnej bawełny.

W ofercie dla grup mamy blok warsztatów od godz. 9°°-12°°, 3 warsztaty (piekarski, stolarski, ceramiczny 
lub inne) o stopniu trudności dostosowanym do wieku, zakończony ciepłym posiłkiem, wszystko w cenie 
45 zł/os.* 
Jeden wybrany warsztat 1,5 h (owoc, napój) - 25 zł/os.*
Dwa wybrane warsztaty 2,5 h (posiłek, napój) - 38 zł/os.*
MOBILNE (na miejscu w placówce) 45 min. - 18 zł/os.*

Po zakoczończonej wycieczce dzieci mają do dyspozycji sklepik z rędziełem oraz zieloną łąkę z atrakcjami (ognisko).

Proponujemy również wycieczki całodniowe, eventy, imprezy integracyjne, warsztaty dzienne w okresie 
letnim i zimowym - wakacje, kursy artystyczne.
* ceny w roku 2020 mogą ulec zmianie.



PRACOWNIA RĘKODZIEŁA:

Zamówienia pod numerami: 
505 183 386, 503 013 299
lub radosna_tworczosc@interia.pl

zestawy do samodzielnego wykonywania w klasach, grupach przedszkolnych oraz indywidualnie.

Przykładowy zestaw „MIKOŁAJ”
(każdy zestaw zawiera potrzebne do wykonania 
elementy - prócz farb)

W opcji „Małego Stolarza” posiadamy również 
ZEGARY do samodzielnego wykonania lub
na zajęcia mobilne pod okiem instruktorów.
Zegary zawierają mechanizm ze wskazówkami
oraz baterię. 

TWÓJ
PROJEKT

!!!

(* cena zależna od modelu)

ArtZagroda
ArtZagroda Wedding&Party
Prezenty w ArtZagrodzie
Radosna Twórczość Rękodzieło


