
 

   Warsztaty Świąteczne 2022 

Naszą tegoroczną ofertę warsztatów dla szkół i przedszkoli znajdą Państwo poniżej.  

Staramy się, by nasze projekty były efektowane, by nie były po prostu "czymś 

świątecznym", ale aby stanowiły urocze i piękne ozdoby domu. 

Warsztaty prowadzimy na terenie szkoły/przedszkola w godzinach przedpołudniowych 

(pomiędzy godz. 8 a 12). 

 Zapewniamy wszystkie materiały, narzędzia i niezapomnianą atmosferę!!!! 

Wystawiamy fakturę zgodnie z życzeniem. 

W kwestii umówienia warsztatów prosimy o kontakt z nami: 

anna.raczynska@interia.com    tel. 511439007 

www.robotkowo-dzieciaki.pl 

 

1. Choinka Zielona 
Ta choinka podbije serce każdego. Jest bardzo bogato dekorowana, ma 

blisko 30 cm wysokości, dopełnieniem wszystkiego są delikatne lampki led.  

Praca zapewnia dzieciom wyjątkowe doznania sensoryczne i estetyczne. 

  

Czas trwania warsztatów: 60 minut     koszt: 40zł /dziecka 

 

 

 

 

2. Choinka Złota 
Kolejna propozycja to minimalistyczna choinka. Jej subtelność doskonale wpisuje 

się w nowoczesne wnętrza. Malowana na złoto, ozdobiona subtelnym światłem 

lampek i delikatnie oprószona śniegiem... jest po prostu piękna!!! 

Choinka ma ok. 30cm wysokości 

 

Czas trwania warsztatów: 60 minut            koszt: 40zł /dziecka 

 



3.  Bombka 
Apetycznie pachnąca bombka od kilku sezonów cieszy się 

niezmiennym powodzeniem. ozdabiają ją dwa urocze bałwanki, 

posypka kokosowa oraz kokardka. Bombka ma ok. 10 cm średnicy. To 

jest bardzo ładny i przyjemny projekt. 

 

Czas trwania warsztatów: 60 minut        koszt: 30zł /dziecka 

 

 

4. Choinka Szyszka 
Absolutnie wyjątkowa choinka z OGROMNYCH szyszek znad Morza 

Śródziemnego. Jej wysokość to aż 25cm. Jest to fantastyczna praca dla 

młodszych dzieci.  

 

Czas trwania warsztatów: 60 minut 

koszt: 30zł /dziecka 

 

5. Świąteczny domek 
Domek świąteczny (skarbonka). Ta praca to ogromne pole do popisu 

dla dziecięcej wyobraźni. Dzieci malują domek na wybrany kolor 

(czerwony, granatowy, złoty...), oprószają śniegiem, dekorują 

wybranymi przez siebie ozdobami. świetna zabawa i bajkowy efekt! 

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

6. Stroik 
Stroik świąteczny. Dzieci budują stroik na stół z wybranych przez 

siebie elementów: gałązki, bombki, pierniczki, ozdoby drewniane i 

naturalne, jak cynamon, anyż, szyszki, cytrusy. Nowe doświadczenia 

i doskonałe efekty!!! 

Czas trwania warsztatów: 60 minut    koszt: 30zł /dziecka 

 

 

 

www.robotkowo-dzieciaki.pl   anna.raczynska@interia.com    tel. 511439007 


