
 

 

 

WARSZTATOWNIA na Lubartowskiej 77 

Oferta pojedynczych warsztatów odbywających się na Lubartowskiej 77: 

(ceny mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników oraz liczby wybranych warsztatów) 

1. Rozwijamy relacje – przez zabawę do nauki, przez naukę do zabawy. Dzieci uczestniczą  

w warsztatach integracyjno-edukacyjnych z zastosowaniem gier planszowych. Wybieramy gry, 

które są proste do wytłumaczenia oraz rozwijają konkretne umiejętności. Wspólnie spędzony 

czas, w którym uczymy się, jednocześnie dobrze się bawiąc. 

Cena: od 10zł/os 

 

2. Co w głowie piszczy? – eksperymenty dźwiękowe. Czym jest dźwięk? Jak to się dzieje, że 

słyszymy? Co wspólnego mają zawrót głowy i słuch? Czy przedmioty mogą wydawać głosy?  

podczas praktycznych doświadczeń. 

Cena: od 10zł/os 

 

3. Warsztat dekorowania pierniczków – zapach świątecznych przypraw, kolorowy lukier, 

szczypta posypek, trochę fantazji i ze zwykłego brązowego ciastka robi się wspaniałe dzieło 

sztuki, które można schrupać lub pięknie zapakować i podarować komuś jako prezent. 

Cena: od 15zł/os 

 

4. Gramy w papier i nożyczki – warsztat tworzenia wycinanki lubelskiej. Kogut czy kura? A może 

koziołek? Jakie wzory i kolory są charakterystyczne dla Lubelszczyzny? I jak widoczne mogą być 

konsekwencje małej zmiany w linii cięcia… Każdy wychodzi z własnoręcznie wykonaną, gotową 

do oprawienia wycinanką. 

Cena: od 15zł/os 

 

5. Niewidzialne warsztaty. Jak żyją osoby niewidome? Czy naprawdę nic nie widzą? Czy 

korzystają ze smartfona? Jak czytają i piszą? Czego nie mogą robić? Podczas niewidzialnych 

warsztatów masz szansę nie tylko się dowiedzieć, jak to jest, ale doświadczyć, jak to „wygląda” 

w praktyce. 

Cena: od 15zł/os 

 

6. Dlaczego bociany nie przylatują do ptasiej stołówki? – warsztat budowania karmników dla 

ptaków i lekcja ornitologiczna. O kolorach, głosach, chlebie i łuskaniu słonecznika dziobem. 

Między innymi… 

Cena: od 15zł/os 

 

7. Szyte na miarę – warsztat szycia. Własnoręcznie wykonana ozdoba czy maskotka z filcu ma 

zupełnie inną wartość jako prezent lub pamiątka. Indywidualny pomysł i wykonanie sprawiają, 

że każde dziecko zabiera ze sobą do domu unikatowe, niepowtarzalne dzieło! 

Cena: od 20zł/os 

 



 

 

8. Łubu dubu – Warsztaty bębniarskie – trochę rumoru, hałasu i okazji do wyszalenia, czyli to, co 

tygryski lubią najbardziej! Podczas tych warsztatów dzieci mają szansę dowiedzieć się trochę  

o bębnach, muzyce oraz sprawdzić, jak to się ma do rzeczywistości. Bębny będziemy nie tylko 

trzymać, ale też w nie uderzać i dobrze się bawić. 

Cena: od 20zł/os 

 

9. Tańcobajka – nowatorska forma animacji scenicznej, w której to widzowie – dzieci są głównymi 

bohaterami wydarzenia. Prowadzący zabawę – wodzirej nauczy je prostych gestów  

i kroków tanecznych. Dzięki temu staną się aktorami i opowiedzą historię „tanecznym 

krokiem”. Możliwość wcielenia się w role bajkowych bohaterów jest szczególnie ważna dla 

wzmacniania poczucia własnej wartości każdego dziecka, jak również świetnie pomaga  

w integracji grupy, a przy tym dostarcza niezapomnianych emocji. 

Cena: od 25zł/os 

 

10. Pędzel w dłoń! – malowanie ceramiki. Jaką farbą? Jakimi narzędziami? W jaki sposób? 

I co zrobić, żeby się wszystko nie starło? Wyposażeni w taką wiedzę ozdobimy według własnych 

pomysłów naczynia, które po wypaleniu do nas wrócą. 

Cena: od 25zł/os 

 

11. Makaronowanie – robienie pysznych dań z makaronu. Wspólna praca zbliża ludzi, wspólne 

jedzenie też, wspólna praca przy jedzeniu zbliża podwójnie. Mając przepisy i odpowiednie 

przyrządy, trzeba będzie ugotować makaron z sosem 😊 Dziecko może nauczyć się prostych 

czynności przydanych w życiu, takich jak krojenie, siekanie, gotowanie, mieszanie, mycie, 

sprzątanie, a dorosły - doświadczyć, jak z prostych składników w krótkim czasie ugotować coś 

pysznego, przy okazji integrując się z innymi. 

Cena: od 30zł/os 

 

12. Co to za rurka? – warsztat robienia kalejdoskopów. Zabawka bliska i lubiana przez rodziców  

i dziadków, a tak mało znana młodemu pokoleniu. Na tym warsztacie będzie można nie tylko 

sprawdzić, czym bawili się ludzie kiedyś, ale także samemu taką zabawkę stworzyć i zabrać ze 

sobą. A co najważniejsze – będzie można tak ją przekształcać w domu, aby pokazywała coraz 

to inne obrazy! 

Cena: od 30zł/os 

 

13. Młotek, dłuto, drewno – warsztat rzeźbiarski. Słuchaj, projektuj, działaj. Potrafisz? Chciałbyś? 

Warto spróbować. Po tym warsztacie wyjdziesz bogatszy nie tylko o wiedzę na temat 

przydatności różnych rodzajów drewna, narzędzi i technik rzeźbienia, ale także  

o własnoręcznie wykonaną płaskorzeźbę! 

Cena: od 30zł/os 

 

14. Czy to sowa, czy to krowa? – warsztat krawiecki. Każdy tworzy maskotkę i ozdabia ją według 

własnego, autorskiego pomysłu przy użyciu igły, nici i kleju. Mimo wykorzystania takiej samej 

formy nic nie ogranicza różnorodności efektów z wyjątkiem naszej własnej wyobraźni! 

Cena: od 30zł/os 

 



 

 

15. Co się nadaje do kosza? – warsztat plecionkarski. Dowiedz się, z czego można upleść wianek, 

kosz, tacę, matę, płot… Sprawdź, ile umiejętności, wysiłku i serca trzeba włożyć w powstanie 

jednego małego koszyczka. Nagrodą będzie efekt twojej pracy – możesz go zachować na 

pamiątkę albo podarować komuś, kogo lubisz. 

Cena: od 30zł/os 

 

16. Co się toczy, co odlewa, a co lepi? – warsztat garncarski. Czym się różni garncarz od 

ceramikarza? Czy trudno jest używać koła garncarskiego? Po co garncarzowi piec? Każdy 

uczestnik będzie miał okazję to sprawdzić i pod kierunkiem mistrza stworzyć własne naczynko 

na kole garncarskim. 

Cena: od 35zł/os 

 

17. Co ma pieróg do liczenia, czyli warsztat lepienia pierogów. Nie tylko zrobimy pierogi od 

początku do końca, nie tylko je ugotujemy i zjemy, ale też dowiemy się, czego nie dawać do 

ciasta, czego dodać do farszu oraz dlaczego warto, aby kucharz był dobrym matematykiem. 

Cena: od 40zł/os 

 

18. Piękno zamknięte w szkle – warsztaty robienia witrażu. Jak powstają witraże? Czym i w jaki 

sposób łączy się kawałki szkła? Czym się je tnie? Szlifuje? Na tych warsztatach nie tylko 

zobaczysz i dowiesz się, jak powstają szklane mozaiki, ale także samodzielnie wykonasz 

pięknego aniołka lub oprawisz szklane oczko! 

Cena: od 45zł/os 

 

19. Warsztaty tworzenia bębenków + warsztat bębniarski – żeby zagrać na bębenku, trzeba go 

najpierw mieć albo zrobić. Ale jak się robi bęben? I z czego się robi bęben? Na tych warsztatach 

dziecko może własnoręcznie, pod okiem instruktora wykonać bębenek, autorsko go ozdobić, a 

następnie na nim zagrać. 

Cena: od 45zł/os 

 

20. Mniam! – warsztat robienia włoskiej pizzy w piecu opalanym drewnem (w sezonie jesienno 

zimowym, w sezonie letnim piec elektryczny). Ciasto, mąka, dodatki, piec. Proste? 

Sprawdzimy, czy na pewno jest to tak łatwe, jak się wydaje. Każdy będzie miał szansę zrobić i 

spróbować swojego wyrobu. Oprócz pieczenia pizzy będzie można się dowiedzieć wielu 

ciekawostek na jej temat. Ile czasu pizza będzie w piecu? Dlaczego mamy tylko minutę, by 

położyć na niej składniki? Najpierw ser czy szynka? I dlaczego to jest pizza włoska?! 

Cena: od 40zł/os 

Każdy z warsztatów możemy łączyć w pakiety. Cena pakietów jest ustalana indywidualnie – w 

zależności od wybranych opcji. Masz pytania? Z chęcią na nie odpowiemy 😊 

Kontakt: 

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

Facebook Lubartowska 77 - https://www.facebook.com/Lubartowska77/  
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