
 
 
 

 

PoGryZione – czyli Pizza-Gry-Zabawy 
 

 

Liczba uczestników: min. 20 os. – max. – 50  

Uczestnicy:          klasy I – VI szkoły podstawowej  

Czas trwania:          2,5 – 3 godz. 

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

Data:            cały rok 

Godzina:           między 8:00 a 15:30 (najpóźniej można rozpocząć zajęcia o 12:30) 

Cena warsztatów:     20 os. – 45 zł/os  

         30 os. – 40 zł/os  

         40 os. – 35 zł/os  

         (zależnie od programu i liczby uczestników) 

Płatność za warsztaty z góry, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem warsztatu. 

Możliwość opłaty gotówką lub przelewem. 

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 

 

 

Każdy uczestnik bierze udział w następujących aktywnościach: 

  
1. Mniam!  

Warsztat robienia włoskiej pizzy w piecu opalanym drewnem. 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?!  
 
Warsztat teoretyczny i praktyczny. Podczas zajęć uczestnicy poznają 
nieco historię pizzy i usłyszą kilka ciekawostek o tym daniu. Podczas 
wspólnego tworzenia własnego placka uczestnik uczy się w jaki sposób 
bezpiecznie i z uśmiechem na ustach przygotować pyszną pizzę. 



 
 
 

 

2. 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 
spędzamy czas, w którym uczymy się, jednocześnie 
dobrze się bawiąc.  
 

 
 

3. Zabawy  

Proste gry, które angażują całą klasę, nie tylko 

integrując, ale również pokazując mechanizmy 

działające w grupie. Uczą skupienia, koncentracji, 

współpracy. Poprzez proste zadania dzieci 

dostrzegają jak ważny jest każdy w zespole. Same 

zdają sobie sprawę z tego, że warto 

współpracować, bo pewne rzeczy lepiej nam 

wychodzą, gdy robimy je wspólnie. 

 

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

przekąsek w ekosklepie. 

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

Kontakt: 

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

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