
 

 

        

 

 

Kreatywnie przed Wielkanocą na Lubartowskiej 77 

  

 

Liczba uczestników: min. 20 os. – max. – 40  

Uczestnicy:          klasy I – V szkoły podstawowej  

Czas trwania:          2,5 godz. 

Miejsce:            hala dawnej Fabryki Wag Hessa – Lublin, Lubartowska 77 

Data:            marzec - kwiecień 

Godzina:           między 8:00 a 15:30 (najpóźniej można rozpocząć zajęcia o 14:00) 

Cena warsztatów:     20 os. – 40 zł/os  

         (zależnie od programu i liczby uczestników) 

 

KORZYŚCI 

• integracja grupy 

• pobudzenie kreatywności 

• ćwiczenie odpowiednich sprawności i kompetencji społecznych zależnie od potrzeb grupy 

• różnorodność zajęć 

 

 

Każdy uczestnik bierze udział w następujących zajęciach:    

1. Warsztaty robienia palm wielkanocnych lub pisanek (jeden warsztat do wyboru) 

Palmy wielkanocne – jedne małe, nieco skromniejsze, inne duże i bogato zdobione… Przekrój palm 

wielkanocnych jest ogromny. A gdyby tak zrobić samemu wielkanocną palmę? Podczas warsztatu 

każdy z uczestników przygotowuje własnoręcznie palmę, którą po warsztacie zabiera ze sobą. 

Jeśli nie palmy to może pisanki, kraszanki, wydmuszki…? Jedną z tradycji wielkanocnych jest zdobienie 

jajek. Podczas warsztatu uczestnicy poznają tradycyjne i nieco bardziej nowoczesne metody zdobienia. 

Mogą to być jajka drapane, robione metodą decoupage, naklejane lub nakłuwane. 



 

 

Cele - uczestnik potrafi:                 

• słuchać poleceń prowadzącego, żeby dobrze wykonać 

swoją pracę   

• nauczyć się nowych technik robienia pisanek lub palm 

wielkanocnych             

• dobierać odpowiednie kolory i materiały, budując swoją 

estetykę 

• uruchomić swoją wyobraźnię 

• być pomocnym dla innych uczestników 

 

 

2. Zabawy integracyjne 

Dzieci uczestniczą w warsztatach integracyjnych  z zastosowaniem gier planszowych, ćwicząc 

potrzebne sprawności i kompetencje (ustalone w konsultacji z opiekunami). 

Cele - uczestnik potrafi:  

• radzić sobie z porażką 

• komunikować się w zespole oraz 

okazywać szacunek innym graczom  

• współpracować w grupie  

• opracowywać swoją strategię, 

planować następny ruch oraz 

przewidywać jego konsekwencje. 

 

Istnieje możliwość zakupu pamiątek, gier planszowych w sklepie „Wartościowe gry” oraz zdrowych 

przekąsek w eko sklepie. 

Wchodzi w grę modyfikacja oferty oraz jej dostosowanie do możliwości finansowych grupy. 

Kontakt: 

tel. 603 807 808, e-mail: marketing@lub77.pl 

Facebook Lubartowska 77 - https://www.facebook.com/Lubartowska77/?ref=bookmarks 
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