


Zapraszamy na specjalne  
Wielkanocne Warsztaty w Pracowni
Wielkanocnego Zająca.
Wyjątkowa oferta zajęć twórczych dla zorganizowa-
nych grup dzieci i młodzieży. Wszystkie warsztaty 
prowadzone są w świątecznym i wiosennym klimacie. 

Podczas warsztatów nie zabraknie ciekawostek o
zwyczajach, wierzeniach i symbolach towarzyszących
Świętom Wielkiej Nocy na Warmii i Mazurach.

Odwiedzając Pracownię każde dziecko weźmie udział
w warsztatach, podczas których tworzone będą 
atrakcyjne, świąteczne dekoracje.



01. Propozycja
Czas: 1,5 godz.
1 zajęcia

02. Propozycja
Czas: 3 godz.
2 zajęcia

Świąteczne dekoracje
dowiedz się, jak przygotować oryginalne kolorowe ozdoby 
świąteczne,
 stwórz własne wzory lub skorzystaj z gotowych szablonów,
 wykonaj  „Króliczą Girlandę”, „Zajęczy stroik z rzeżuchą”,  
„Klamerkowe jajeczka” lub świąteczne ozdoby na patyku.

Palmy Wielkanocne
poznaj tradycję przygotowywania palm na Warmii  
i Mazurach,
 dowiedz się z jakich materiałów wykonywano dawniej palmy,
 stwórz własną palmę z tradycyjnych materiałów.

Jadalne Pisanki
dowiedz się, jakie wypieki królowały niegdyś na wielkanoc-
nym stole,
 poznaj sposoby zdobienia wypieków,
 stwórz ręcznie robioną, smaczną ozdobę świąteczną.

Pisanki Batikowe
poznaj historię pisanek i dowiedz się, jak wygląda ich wyko-
nywanie metodą batikowo-szpilkową,
 zapoznaj się z kolejnością nakładania barw i wosku,
 własnoręcznie wykonaj pisankę z prawdziwego jajka.

Pisanki
 ( poznaj różne rodzaje pisanek i dowiedz się, jak są tworzone,
 (  skorzystaj z gotowych wzorów lub zastosuj własny orygi-
nalny pomysł,

 (  stwórz przepiękną trwałą pisankę na bazie styropianu.

23
zł/os.

Wybierz zajęcia dla swojej grupy

*Czas trwania zajęć: 1,5 h

 

Porcelanowe Zające
 wysłuchaj opowieści o Wielkanocnym Zajączku,
przygotuj własnoręcznie masę porcelanową 
i poznaj jej właściwości, 
samodzielnie wykonaj piękne, porcelanowe 
zajączki świąteczne. 

 

 

39
zł/os.

Wybierz warsztat dla swojej grupy: 

Jadalne Pisanki 
dowiedz się, jakie wypieki królowały niegdyś 
na wielkanocnym stole, 
poznaj sposoby zdobienia wypieków,
stwórz ręcznie robioną, smaczną ozdobę świąteczną.  

49
zł/os.

Wiosenne bukiety 
dowiedz się jak dawniej wykonywano 
wielkanocne i wiosenne ozdoby, 
poznaj sposoby na własnoręczne wykonanie 
bibułkowych kwiatów,
stwórz własną kompozycję, która ozdobi 
Twój wielkanocny stół. 

39
zł/os.

Pisanki Batikowe49
zł/os.

poznaj historię pisanek i dowiedz się, jak wygląda ich
wykonywanie metodą batikowo-szpilkową,
zapoznaj się z kolejnością nakładania barw i wosku,
własnoręcznie wykonaj pisankę z prawdziwego jajka.



Organizator:

Miejsce
zajęć:

Rezerwacja
zajęć:

575 002 898
575 500 320

Spichlerz MOK,
ul. Piastowska 13,
10-023 Olsztyn
(Stare Miasto)

●  Pracownia Świętego Mikołaja
●  Zielone Szkoły
●  Kolonie
●  Rodzinne Wakacje
●  Imprezy plenerowe

www.strefaprzygody.pl

Nasze 
produkty:


