
Zapraszamy grupy zorganizowane, 
szkoły i przedszkola do uczestnictwa 
w świątecznych warsztatach w 
Pracowni Wielkanocnego Zająca. 
Wybierzcie jeden lub więcej warsztatów i pomóżcie 
Zajączkowi przygotować Święta

Kontakt i rezerwacja
Już dziś zarezerwuj zajęcia, skontaktuj się z nami 
telefonicznie pod numerami: 

575 500 320
Poznaj całoroczną ofertę Pracowni Warsztatów Sztuki na:

www.strefaprzygody.pl/warsztaty

Adres Pracowni
ul. Staromiejska 1 (obok Wysokiej Bramy) 
10 - 017 Olsztyn



Zapraszamy na specjalne 
Wielkanocne Warsztaty Sztuki
Wyjątkowa oferta zajęć Wielkanocnych dla 
zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. 
Wszystkie zajęcia prowadzone są w świątecz-
nym i wiosennym klimacie.

Z okazji nadchodzących Świąt 
nasza Pracownia przeobraża się 
w Pracownię Wielkanocnego Zająca.
Wszystkich zaciekawionych tym, 
jak Zając urządził się w naszej Pra-
cowni, zapraszamy na specjalne 
wielkanocno - wiosenne  warsztaty.
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 atrak-
cyjne świąteczne dekoracje oraz tradycyjne symbole 
świąteczne.

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 Bati kowe
 � 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.

Porcelanowe Zające
 � dowiedz się jak wykonać oryginalne ozdoby świąteczne,
 � przygotuj samodzielnie masę porcelanową, 
 � stwórz wyjątkowe porcelanowe fi gurki i dekoracje. 

25
zł/os.

27
zł/os.

25
zł/os.

27
zł/os.

Wybierz zajęcia dla swojej grupy

*Czas trwania zajęć: 1,5 h*Cena przy grupie min. 20os.
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