
Propozycje Warsztatów Kreatywnych / semestr wiosna 2019 

 

9 Lutego 16:00-19:00  Szyjemy i ozdabiamy Serca Walentynkowe - poduszki zawieszki  40 zł 

13 i 15 lutego (Środa i Piątek) 17:30-19:30  Warsztaty rzeźbiarskie dwuetapowe technika 

Paper Mache 60 zł całość 

8 marca Piątek (dla dorosłych dziewczyn 😊)  od 19:00  Dzień Kobiet w Klubie Kreatywnym 

Robimy Świece Decoupage -  impreza składkowa 

16 marca sobota 16:00-19:00 ozdabiamy drewniane wieszaki ubraniowe technikami 

Decoupage  40 zł 

22 marca piątek 17:30-19:30  witamy wiosnę i kręcimy wianki z kwiatów 40 zł 

30 marca Sobota  16:00-19:00  robimy maskotki z pomponów i filcu  50 zł 

5 kwietnia piątek 17:30-19:30 Ekotorby z własnym motywem 40 zł 

13 kwietnia sobota 16:00-19:00  robimy dekoracje  wielkanocne z drewna 50 zł 

27 kwietnia sobota 09:00-16:00   WYCIECZKA KREATYWNA do Akwarium Gdyńskiego  i 

warsztaty kreatywne  shaker box (kartka z okienkiem 3D podwodny świat)  100 zł 

11 Maja sobota 16:00-19:00 Robimy personalizowany kuferek na  mini skarby 50 zł 

17 maja piątek  17:30-19:30  Warsztaty Dzień Matki  Robimy Biżuteryjne Breloki do kluczy 

1 czerwca Sobota 16:00-19:00  DZIEŃ DZIECKA 😊 uruchamiamy fabrykę słodyczy  50 zł 

7 czerwca piątek  17:30-19:30   technika  Boulet Journal projektujemy własny notes - planer 

wakacyjny 40 zł 

15 czerwca sobota 16:00-19:00  Etui  na Bombonierki z dedykacją dla wychowawcy na 

zakończenie Roku Szkolnego 50 zł (bombonierka w cenie) 

21 czerwca (termin orientacyjny)  Organizujemy Dzień Sąsiada z Klubem Kreatywnym 

 

Informacje o nadchodzących wydarzeniach tradycyjnie będą na bieżąco ogłaszane na FB i 

rozsyłane drogą mailową. Na życzenie klubowiczów możemy reorganizować kolejność 

zaproponowanych warsztatów oraz zmieniać ich temat. Jesteśmy otwarci na propozycje 

zabaw, wycieczek i nowych technik artystycznych. Zajęcia są dla chętnych, a klubowicze mają 

całkowitą dowolność w doborze preferowanych zajęć. Wymagane są wcześniejsze zapisy. 

Przedstawione powyżej terminy to  wstępne propozycje zajęć. Minimalna ilość uczestników aby zajęcia były 

zrealizowane to grupa 4 osób.  Aktywni klubowicze w ramach zaproponowanych warsztatów kreatywnych mogą mieć 

zorganizowane mini przyjęcie urodzinowe. Wymaga to indywidualnego ustalenia z organizatorem. Zapraszamy 

Marta i Wera 


