
ROBÓTKOWO 
Warsztaty dla dzieci  

W czasie FERII i WAKACJI 

 

Zwracamy się do Państwa z ofertą prowadzenia na terenie placówki/szkoły warsztatów HAND-MADE dla 

dzieci ROBÓTKOWO. Od 2017 r. prowadzimy warsztaty dla dzieci szkolnych i przedszkolnych na terenie Warszawy 

i okolic, a także w Bydgoszczy. Naszym priorytetem jest tworzenie z dziećmi prac o charakterze praktycznym, takich, 

które dzieci będą używały w swojej codzienności. Dlatego w naszej ofercie znajdą Państwo malowanie na piórnikach, 

tworzenie breloczków, magnesów, podkładek, ozdabianie toreb, tworzenie zabawek, itd. Dokładamy wszelkich 

starań, by nasze warsztaty były dla dzieci atrakcyjne i wpisywały się w ich potrzeby rozwojowe. Na co dzień 

prowadzimy systematyczne zajęcia w szkołach, a w czasie wolnym od nauki z powodzeniem urozmaicamy naszymi 

warsztatami różne formy wypoczynku dla dzieci: półkolonie oraz Lato/Zimę w Mieście. 

 

1. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Pełna wersja znajduje się na stronie https://www.robotkowo-

dzieciaki.pl/wakacyjnie 

2. Prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy w celu domówienia szczegółów, ustalenia terminu. 

3. W ustalonym terminie przejeżdżamy do szkoły/placówki i zapewniamy świetny czas dla dzieci. 

4. W czasie spotkania realizujemy z grupą wybrany projekt. Wszystkie materiały i narzędzie zapewniamy my. 

5. Wystawiamy faktury przelewowe z odroczonym terminem płatności. 

 

 

Robótkowo – nasza oferta 
Pełna wersja naszej oferty znajduje się na stronie https://www.robotkowo-dzieciaki.pl/wakacyjnie 

 

1. Breloczki z drewnianych koralików 

To jeden z naszych ulubionych projektów. Kolorowe lub stonowane, 
ozdabiane, malowane, dopieszczone!! Kulki z drewna jesionowego w czasie 
naszych warsztatów zamienią się w niepowtarzalne breloczki, które dzieci z 
dumą i radością będą nosiły przy plecaku, piórniku lub kluczach. Super 
zabawa i rewelacyjny efekt!!!   
Czas trwania warsztatów: do 60 minut, koszt: 35zł /dziecka 
 

2. Breloczki owocowe 

Dzieci uwielbiają breloczki bo są wyjątkowe, praktyczne i takie niepowtarzalne. 
W czasie warsztatów tworzymy śliczne breloczki z koralików szklanych i 

owocowych. Zabawa jest bardzo atrakcyjna, a jej efekty... no tu nie trzeba zbyt 
wielu słów. Zobaczcie sami w galerii poniżej!!     

Czas trwania warsztatów: do 60 minut, koszt: 35zł /dziecka 
 

 

3.  Magnesy 

Apetyczne, barwne i niepowtarzalne magnesy z małych owocowych talarków. Im 
więcej pracy i zaangażowania, tym piękniejsze dzieło powstanie. Każde z dzieci 
będzie tu miało trening wyobraźni i precyzji i każde będzie cieszyło się owocem 
swojej pracy. Świetna zabawa, cudowny efekt :)      
Czas trwania warsztatów: 60 minut    koszt: 35zł /dziecka 
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4. Notesy w futerku 

Bardzo miły, puchaty, mięciusieńki notes w futerku. Notesy, wiadomo, zawsze się 
przydadzą, a takie piękne to już na pewno. oklejamy, barwimy, dekorujemy. A potem 

zapełniamy ważnymi treściami :) 
Czas trwania warsztatów: 60 minut     koszt: 35zł /dziecka 

 

5. Mozaiki 

Bardzo lubiany projekt. Tworzymy podkładki pod kubek techniką mozaiki. Wykorzystujemy 
do tego elementy z naturalnego kamienia oraz szkła. Dla dzieci jest to fantastyczne 
doświadczenie, a efekty są po prostu cudowne!!!  
Czas trwania warsztatów: 60 minut   koszt: 35zł /dziecka 
 

6. Torby z kotkami 

Przeurocze, barwne, pomysłowe i bardzo praktyczne - torby z kotkami. Dla dzieci jest to 
świetna zabawa kolorem i odcieniem - a tych zapewniamy, jak zawsze, bardzo 

dużo!!! Czas trwania warsztatów: 60 minut 
koszt: 35zł /dziecka 

 

7. Podkładka pod mysz 

Połączenie współczesności i rękodzieła. Malujemy własne podkładki pod mysz. 
Świetne barwy farb sprawią, że realizacje dzieci będą niezwykłe i piękne, a same 
podkładki absolutnie unikatowe. Czas trwania warsztatów: 60 minut   koszt: 35zł 
/dziecka 
 

8. Piórnik 

Przyda się każdemu uczniowi. A piórnik ozdabiany zgodnie z własnym pomysłem, 
według swoich upodobań stanie się ukochanym piórniczkiem każdego z dzieci. Więcej 

naszych realizacji znajdziecie w galerii poniżej.  
Czas trwania warsztatów: 60 minut,  koszt: 35zł /dziecka 

 
 

9. Gąsieniczka 

Przyda się każdemu uczniowi. A piórnik ozdabiany zgodnie z własnym pomysłem, według 

swoich upodobań stanie się ukochanym piórniczkiem każdego z dzieci. Więcej naszych 

realizacji znajdziecie w galerii poniżej.  

Czas trwania warsztatów: 60 minut,  koszt: 35zł /dziecka 

 
 

Możemy zrealizować również inne nasze projekty. Znajdą je Państwo na naszych stronach. 

www.robotkowo-dzieciaki.pl 

 

Zapraszamy do kontaktu!!! 

511439007        533248782    robotkowo.blog@interia.pl  

 

http://www.robotkowo-dzieciaki.pl/

