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Szanowni Państwo 

Zwracamy się do Państwa z ofertą prowadzenia na terenie placówki unikatowych WARSZTATÓW 

HAND MADE  ROBÓTKOWO - rękodzieło dla dzieci. Są to warsztaty o charakterze plastyczno-technicznym,  

w czasie których dzieci tworzą prace z zakresu szeroko rozumianego rękodzieła.  

Celem ROBÓTKOWA jest wsparcie rozwoju dzieci na wielu płaszczyznach. Zajęcia rozwijają 

wyobraźnię, umiejętność projektowania i realizacji własnych pomysłów. Usprawniają motorykę małą, 

ćwiczą dokładność i staranność pracy. Uczą cierpliwości, wytrwałości i  dążenia do celu. Poprzez wspólną 

pracę uczymy się wzajemnego wsparcia i szacunku, bez rywalizacji i wyścigu. Zajęcia dostarczają dzieciom 

wielu bodźców na poziomie sensorycznym, emocjonalnym i umysłowym. Rozwijają koncentrację, uczą 

logicznego myślenia, szukania nowych rozwiązań, niekonwencjonalnego wykorzystania przedmiotów  

i surowców wtórnych. Są świetną okazją, by doświadczyć własnej sprawczości i poczuć radość z sukcesu. 

Jednocześnie ROBÓTKOWO to czas poznawania siebie i swoich mocnych stron oraz nauka akceptacji tych 

słabszych. Choć w czasie spotkania w naszych podopiecznych dokonuje się cały skomplikowany proces 

rozwojowy, nie jest to dla nich ani trudne, ani nużące, gdyż dokonuje się niepostrzeżenie – poprzez 

twórczość i zabawę, której owocem są naprawdę atrakcyjne prace. Stawiamy na ogromne urozmaicenie, 

bo wierzymy, że praca z ciekawymi materiałami i technikami twórczymi zainspiruje najmłodszych  

do dalszego poszukiwania i rozwijania swoich zdolności. Prowadzący nasze warsztaty to osoby  

z wykształceniem pedagogicznym i wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi. 

Warsztaty ROBÓTKOWO dostosowane są do wieku i indywidualnych potrzeb każdego 

dziecka. Na zaproszenie Wychowawcy/Rodziców przyjeżdżamy do szkoły i prowadzimy 

warsztaty dla klasy. Spotkanie trwa 45-60 min, tak aby każdy uczestnik mógł spokojnie, 

bez pośpiechu, we własnym tempie wykonać zadanie. Wszystkie materiały i narzędzia 

zapewnia prowadzący, dzieci zabierają prace do domu. Jeśli jednorazowo prowadzimy 

warsztaty dla kilku klas, to oczywiście istnieje możliwość negocjacji ceny. 

 

Poniżej prezentujemy kilka naszych projektów i przykładowy kosz. 

 Dużo więcej przedstawiamy w galeriach zdjęć na naszych stronach internetowych. 

www.robotkowo-dzieciaki.pl 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/ 

https://www.instagram.com/robotkowo.dzieci/ 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!  

http://www.robotkowo-dzieciaki.pl/
https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/
https://www.instagram.com/robotkowo.dzieci/


1. Owocowe magnesy 

 

Przepiękna i bardzo atrakcyjna praca!!! 

Z owocowych plasterków dzieci tworzą 

kompozycję własnego owocowego 

talerzyka, który stanie się magnesem. 

Mnogość barw i wzorów, kontakt z 

niecodziennymi materiałami, 

możliwość realizacji własnej koncepcji 

przyniesie dzieciom ogromną 

satysfakcję. Gwarantujemy, że każde z 

dzieci, wykona bardzo ładne dzieło 

(35zł/os) 

  

Więcej o naszych magnesach mogą 

Państwo znaleźć tutaj: 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.1011544116234274/1011544049567614/  

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.1012996542755698/1012996319422387/ 

 

 

 

 

 

2. Notesy w futerku 

Projekt Bardzo ciekawy i przytulny, efektowny i 

praktyczny. Rozwijamy wyobraźnię, ćwiczymy 

motorykę małą, dbamy o staranność pracy. 

Realizacja tego projektu da dzieciom ogromną 

radość i zainspiruje do twórczej pracy po 

zajęciach. Notesy znajdą praktyczne 

zastosowanie w dziecięcej codzienności i na 

długo będą wspomnieniem dobrze spędzonego 

czasu. Kontakt z nowymi technikami i 

materiałami sprawia, że dzieci czerpią z pracy 

wiele radości, a jednocześnie zdobywają nowe 

doświadczenia i umiejętności, doskonaląc te już 

posiadane (35zł/os) 

 

Więcej naszych futrzaków znajdą Państwo w linku: 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.975393889849297/975393399849346/ 

 

 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.1011544116234274/1011544049567614/
https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.1012996542755698/1012996319422387/
https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.975393889849297/975393399849346/


3. Breloczki drewniane 

 

Zabawa z drewnem, sznurkiem, kolorem i 

umiejętnościami. Projekt jest niebywale 

atrakcyjny, uruchamia wyobraźnię i pozawala 

szlifować umiejętności posiadane już przez dzieci, 

a także nabywanie nowych. Kontakt z ciekawymi 

materiałami dostarcza małym twórcom nowych 

doznań sensorycznych. Każdy sam decyduje o 

kolorach swojego breloczka, dobiera odcienie 

sznurka, farb, wybiera technikę ozdabiania. W 

czasie spotkania dzieci otrzymują ogromny trening 

motoryki małej i koordynacji ręka-oko, a wszystko 

w bardzo przyjemnej formie tworzenia. Oferujemy 

fantastyczne kolory farb, które zapewnią 

niesamowite efekty!!! (35zł/os) 

 

Więcej zdjęć naszych breloczków znajdą Państwo 

tutaj: 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.1008067636581922/1008067003248652/ 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.129424854446209/961233074598712/ 

 

 

4. Mozaiki 

 

To kolejny bardzo ciekawy projekt, w którym 

pracując z drewnem, naturalnym kamieniem i 

szkłem, tworzymy niepowtarzalne mozaiki. Oprócz 

ozdoby mogą być one np. świetną podkładką pod 

kubek.  Każde z dzieci z 36 kostek układa swój wzór. 

Zapewniamy, że każde dzieło będzie wyjątkowe! 

Kolejny projekt, w którym oprócz dobrej zabawy, 

rozwijamy wyobraźnię, szlifujemy posiadane 

umiejętności i nabywamy nowe. O rozwoju 

sensorycznym i motorycznym tylko napomkniemy. 

(35zł/os) 

  

 

 

A tutaj znajdą Państwo więcej o naszych mozaikach: 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.659985331390156/904491526939534/ 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.966455057409847/966454894076530/ 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.1008067636581922/1008067003248652/
https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.129424854446209/961233074598712/
https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.659985331390156/904491526939534/
https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.966455057409847/966454894076530/


 

5. Breloczki owocowe 

 

Jeden z ulubionych projektów 

naszych małych twórców.  Praca z 

owocowymi koralikami to 

niesamowite pole do popisu dla 

wyobraźni. To doświadczenie 

zabawy kształtem i barwą. Każde 

z dzieci wybiera spośród wielu 

owocowych miniaturek, dobiera 

szklane koraliki, aby powstało 

apetyczne i niepowtarzalne 

dzieło. A breloczków, jak 

wiadomo, nigdy za wiele. Ten 

każdy chciałby mieć w swojej 

dziecięcej kolekcji!!!  (35zł/os) 

 

 

Więcej tej owocowej twórczości pokazujemy tutaj: 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.129424854446209/1021821971873155/ 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.129424854446209/1021821971873155/ 

 

6. Breloczki z literek i koralików 

` 

Wielkie i przyjemne ćwiczenia z 

zakresu tworzenia słów. Dla dzieci 

z klas 1-3 nieocenione jest 

wszelkie ćwiczenie związane z 

poznawaniem liter, tworzeniem 

słów i ich właściwym zapisem. 

Dzieci uczą się poprzez zabawę. 

Jednocześnie ćwiczą precyzję, 

chwyt, rozwijają koordynację 

psychoruchową, motorykę małą. 

Tworzenie słów, a następnie 

ozdób z koralików jest dla dzieci 

bezcennym ćwiczeniem i dobrą 

zabawą (35zł/os) 

Więcej zdjęć prac dzieci znajdą Państwo tutaj: 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.1029450637776955/1029449687777050/ 

 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.129424854446209/1021821971873155/
https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.129424854446209/1021821971873155/
https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/pcb.1029450637776955/1029449687777050/


Workoplecaki 

Chyba nie ma dzieci, które by z nich nie korzystały. A 

mieć taki worek osobiście malowany??? To dopiero 

coś!! O aspekcie użytkowym nie ma co pisać. A nasze 

zadanie? Będziemy projektować, ozdabiać, malować. 

Piękne barwy naszych farb sprawią, ze każde dzieło 

będzie się prezentowało pięknie, efektownie i 

profesjonalnie. Dzieci mogą skorzystać z 

proponowanych szablonów, albo samodzielnie wykonać 

i zrealizować projekt.  Dużo dobrej zabawy, po której 

pozostanie urocza i praktyczna pamiątka (35zł/os) 

 

 

Więcej zdjęć prac dzieci prezentujemy tutaj: 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.659985331390156/918789265509760/ 

 

 

7. ZEGAR ścienny 

Kolejny projekt, to najprawdziwszy, tykający 

zegar ścienny! Zabawa i edukacja, to świetny 

duet. Dlatego poprzez kreatywną zabawę 

pomagamy dzieciom rozwijać się twórczo, 

estetycznie, sensorycznie i motorycznie. Uczymy 

liczb, dotykamy tematu czasu i godzin. 

Zapoznajemy z budową zegara, składając krok po 

kroku elementy mechanizmu.. ozdabiamy tarczę, 

przyklejamy i kolorujemy cyfry… Nauka, zabawa, 

twórczość. Dzieci zabierają do domu 

najprawdziwszy kompletny zegar (45zł/os) 

 

W linkach prezentujemy więcej naszych zegarów: 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.129424854446209/959623598092993/ 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/videos/468418911449902 

 

Na naszych stronach znają Państwo inne projekty,  

które również realizujemy na warsztatach. 

https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.659985331390156/918789265509760/
https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/photos/a.129424854446209/959623598092993/
https://www.facebook.com/robotkowo.dzieci/videos/468418911449902

