
Im WIĘCEJ,                                 tym TANIEJ!!
Rezerwacjaminimum 3 terminów w roku szkolnym 2022/2023to - 6 zł od dziecka przy każdym terminie!

EMAIL: KONTAKT@TWORCZAKREACJA.PL

WWW.TWORCZAKREACJA.PL/REZERWACJA/

dojazd do placówki;
elementy drewniane;
część merytoryczna 

elementy dekoracyjne;
elementy montażowe 

wykwalifikowany trener;           
ubezpieczenie;  
naklejki dzielnego Stolarza.                         

      powiązana z warsztatem 
      i podstawą programową;

      (gwoździe, nakrętki, śrubki);                  

Na cenę warsztatu 
"ZRÓB TO z NAMI" 

składa się:

realizacja podstawy programowej w zakresie 

dostosowanie materiałów do indywidualnych 

niezbędne materiały po naszej stronie;
samodzielna praca pod okiem wykwalifikowanych 

pobudzanie kreatywności poprawiające efekty w nauce;
wsparcie rozwoju motoryki małej;
praca w ruchu;
zwiększenie atrakcyjności placówki;
10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym;
satysfakcja dzieci, rodziców, nauczycieli 
gwarantowana!

      preorientacji zawodowej;

      potrzeb dziecka;

      trenerów;

Warsztaty Stolarza Małego to:

FACEBOOK: STOLARZMALY

KAROLINA - 607225559

 
DOJEŻDŻAMY do każdej placówki 

lub WYSYŁAMY materiały do samodzielnej realizacji.
Dla dzieci z nadwrażliwością słuchową mamy przygotowane również 

słuchawki wygłuszające.

OFERTA OBOWIĄZUJE 
w roku szkolnym 2022/2023

Działamy 
na terenie całej 

Polski!

Na cenę warsztatu "ZRÓB TO SAMI" składa się:
elementy drewniane;część merytoryczna 

elementy dekoracyjne;elementy montażowe 
naklejki dzielnego Stolarza. 

      powiązana z warsztatem      i podstawą programową;

   (gwoździe, nakrętki, śrubki);  

http://www.tworczakreacja.pl/REZERWACJA/
http://www.tworczakreacja.pl/rezerwacja/
https://www.facebook.com/tworczakreacja


kliknijDzieci poznają ptaki, które zostają na zimę 
w Polsce. 
Dowiedzą się również czym powinniśmy dokarmiać 
je zimą i dlaczego pieczywo im szkodzi.

kliknij

LUDZIK
Podczas tego warsztatu będziemy z dziećmi 
rozmawiać m.in. o wartości jaką jest przyjaźń.
Zajęcia idealnie wpasowują się w obchody 
Dnia Przyjaciela. 

WIATRAK

KARMNIK
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"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł                
  100 min – 60  zł
 
  "Zrób to sam" 
          –32 zł 

"Zrób to z nami" 
50 min - 33 zł

 
             "Zrób to sam" 
                   –  30 zł  

Podczas tego warsztatu poruszamy ważne
zagadnienie dotyczące energii odnawialnych. 
Dzieci dowiedzą się również jak kiedyś 
wyglądały wiatraki i do czego służyły.

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł                
  100 min – 60  zł
 
  "Zrób to sam" 
           –32 zł 

Sugerowany wiek dziecka:  od 3 roku życia

Sugerowany wiek dziecka:  od 3 roku życia
Sugerowany wiek dziecka:  od 3 roku życia

zawód: ORNITOLOG/STOLARZ

zawód: STOLARZ
zawód: KONSTRUKTOR/STOLARZ

kliknij

https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid02hm5W47jeGGCQUiFPzm6c1vW69Y1CMSHyXPFqm8Q3WgTNfBUoDz2D9mX9kLGwnNnel
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid0zGxi6wR4RnortXRUf1exUpXCcxSFtBpRvrjyyANwuj7U9rSLWgsdsqapr7PmUa3Vl
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297494012379191&id=100063557830135
http://www.tworczakreacja.pl/rezerwacja/
https://www.facebook.com/tworczakreacja
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl


kliknij

ZEGAR

kliknij

TABLICA

Im WIĘCEJ,                                 tym TANIEJ!!
Rezerwacjaminimum 3 terminów w roku szkolnym 2022/2023to - 6 zł od dziecka przy każdym terminie!
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"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł                
  100 min – 60  zł

 
  "Zrób to sam" 

          –32 zł 

Dzieci dowiedzą się o wszystkich 
najważniejszych zagadnieniach dotyczących 
czasu i sposobów jego odmierzania.

RAMKA 
ze SZKŁEM

Na tym warsztacie opowiemy o historii pisma. 
Dzieci samodzielnie przygotują swoją tabliczkę, 
pomalują, a następnie ozdobią. Pod koniec 
warsztatu dzieci będą mogły już zacząć pisać 
otrzymaną kredą.

Sugerowany wiek dziecka:  od 4 roku życia
Sugerowany wiek dziecka:  od 4 roku życia

Sugerowany wiek dziecka:  od 4 roku życia

Podczas warsztatów zapoznajemy uczestników z 
techniką malowania na szkle specjalnymi farbami 
do szkła. Każdy uczestnik wykona sam wyjątkową 
pracę malarską. Podczas pracy używamy 
specjalnych farb.
Prace są wyjątkowe i efektem przypominają witraż, 
dodatkowo drewniana ramka idealnie sprawdzi się 
by pracę powiesić.

zawód: ZEGARMISTRZ/STOLARZ
zawód: SZKLARZ

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł                
  

 "Zrób to sam" 
          –32 zł zawód: PISARZ

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł                
 

  "Zrób to sam" 
          –32 zł 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=437317115063546&id=100063557830135
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid0Rd9atUZFZyhnMu5ABo8i6VCGz365ZGvZVPMB9qiTyCk371xkcKbbgnyDbVUQpKSNl
http://www.tworczakreacja.pl/rezerwacja/
https://www.facebook.com/tworczakreacja
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl


STRING ART
z LAMPKAMI

kliknij
STRING ART
bez LAMPEK UKŁAD 

SŁONECZNY

KÓŁKO I
KRZYŻYK
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Zajęcia poświęcone są tematowi Układu 
Słonecznego, a ich częścią warsztatową 
jest samodzielne złożenie obiektów 
Układu Słonecznego z przygotowanych 
przez nas elementów.

W co grali nasi rodzice i dziadkowie 
jak byli dziećmi? 
Odpowiemy na te pytanie, oraz opowiemy 
o zasadach  i grze "fair play" 

Sugerowany wiek dziecka:  od 5 roku życia

Sugerowany wiek dziecka:  od 4 roku życia

Sugerowany wiek dziecka:  od 5 roku życia

Sugerowany wiek dziecka:  od 5 roku życia

W tej technice malujemy obrazy bez 
użycia farb. Każda praca może powstać 
na kilka sposobów. String Art wywodzi 
się z haftu matematycznego i zyskuje 
coraz większą popularność. String Art to po polsku Sztuka Nici. 

Deska, gwoździe i nici oraz świetełka– 
tylko tyle potrzebujesz, żeby rozpocząć
tę fantastyczna przygodę.

zawód: DEKORATOR

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł                
  100 min – 60  zł

 
  "Zrób to sam" 

          –32 zł 

"Zrób to z nami" 
    50 min– 49 zł                
  100 min – 60  zł

 
  "Zrób to sam" 

          –36 zł 

zawód: DEKORATOR zawód: KOSMONAUTA

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł                
  100 min – 60  zł

 
  "Zrób to sam" 

          –32 zł zawód: STOLARZ

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł       
  100 min – 60  zł

 
  "Zrób to sam" 

          –32 zł 

kliknij
kliknij

kliknij

https://www.facebook.com/466575143774088/posts/1430135120751414
https://www.facebook.com/466575143774088/posts/1430135120751414
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid02fvpN2A22oPQsVENLDNxye9VnqVQuVBjdWAAnE3AJL2ZGdaAXt8CijeHHafaZAsz6l
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid0vSpyUiHU8ADD2ppDbbApdkQmi4Aq4Ym4FuMfwjNmSrgJm7c3p5KREx6qJRPgnZMol
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid0vSpyUiHU8ADD2ppDbbApdkQmi4Aq4Ym4FuMfwjNmSrgJm7c3p5KREx6qJRPgnZMol
http://www.tworczakreacja.pl/rezerwacja/
https://www.facebook.com/tworczakreacja
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
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Sugerowany wiek dziecka:  od 6 roku życia

Sugerowany wiek dziecka:  od 6 roku życia Sugerowany wiek dziecka:  od 6 roku życia

Sugerowany wiek dziecka:  od 6 roku życia

LAMPIONY
LICZYDŁO

BUDKA LĘGOWA
DONICZKA

Z SADZONKĄ
Dzieci zbudują budkę lęgową, która 
będzie wspierała skrzydlatych przyjaciół 
podczas wylęgania się ich małych.

"Zrób to z nami" 
    50 min– 49 zł                
  100 min – 60  zł

 
  "Zrób to sam" 

          –36 zł 

zawód: LEŚNIK

Stolarz Mały przy współpracy z 
Ogrodnikiem Małym opowie o tym jak 
rosną kwiaty oraz inne rośliny i w jaki 
sposób je pielęgnować.

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł                
  100 min – 60  zł

 
  "Zrób to sam" 

          –32 zł 

zawód: OGRODNIK

Podczas tego warsztatu będziemy z 
dziećmi rozmawiać m.in. o historii światła. 
Podstawa lampionu to 10 cm na 10 cm. W 
zestawie jest również świeczka.

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł                
  

  "Zrób to sam" 
          –32 zł 

zawód: DEKORATOR

Pokażemy dzieciom świat w liczbach, 
opowiemy również o wpływie 
matematyki na nasze życie, 
przyrodę i otaczający nas świat...

zawód: MATEMATYK

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł      
  100 min – 60  zł

 
  "Zrób to sam" 

          –32 zł 

kliknij

kliknij
kliknij

kliknij

http://www.tworczakreacja.pl/rezerwacja/
https://www.facebook.com/tworczakreacja
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid02tniq99Ddj1Hi6GkdefH5hEkLWwKozhDbZyWEHCNLPPcvtv3gA3kxXmwJkocWtJKpl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid0gLBuyWns4kaMgGEYUJ9Yu5XP2wnt245FqqJ1NrJbmf28ubDwLFbUmooEbGvx6i4Yl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid0XDwTMD8zYSW5N3bUdnHw3DihkAGkr8e7oZS1FghHMZkXD9Fe6jnvwhLbJ8JrS12dl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid0XDwTMD8zYSW5N3bUdnHw3DihkAGkr8e7oZS1FghHMZkXD9Fe6jnvwhLbJ8JrS12dl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl


Im WIĘCEJ,                                 tym TANIEJ!!
Rezerwacjaminimum 3 terminów w roku szkolnym 2022/2023to - 6 zł od dziecka przy każdym terminie!

HOTEL DLA
OWADÓW

FACEBOOK: STOLARZMALY

EMAIL: KONTAKT@TWORCZAKREACJA.PL

KAROLINA - 607225559
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Sugerowany wiek dziecka:  od 7 roku życia

Sugerowany wiek dziecka:  od 7 roku życia

KWIATKIBOMBKA/
PIŁKA

PUDEŁKA 
NA SKARBY

Dzieci wykonają swoje pudełka, które 
mogą być idealnym prezentem dla kogoś 
bliskiego. Zamknięte na kłódkę mogą 
również strzec małych, dziecięcych 
tajemnic.

zawód: ARCHEOLOG

"Zrób to z nami" 
    50 min–  49 zł                
  100 min – 60  zł

 
  "Zrób to sam" 

          –36 zł 

Drewniany organizer na zdjęcia, plan 
lekcji i inne ważne notatki.
Temat ozdób wg preferencji nauczyciela.

zawód: STOLARZ

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł                
  

  "Zrób to sam" 
          –32 zł 

Idealny warsztat na każdą dowolnie 
wybraną okoliczność. 
Dzieci dowiedzą się jak różne święta
obchodzone są w różnych krajach na 
świecie.

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł                
  

  "Zrób to sam" 
          –32 zł 

zawód: FLORYSTA

zawód: ENTOMOLOG

"Zrób to z nami" 
    50 min– 44 zł        
  100 min – 60  zł

 
  "Zrób to sam" 

          –32 zł 

Sugerowany wiek dziecka:  od 4 roku życia

Sugerowany wiek dziecka:  od 5 roku życia

Dzieci poznają gatunki owadów i ich 
zwyczaje. Dowiedzą się jak zaprosić je do 
swojego ogródka.

kliknij
kliknijkliknij

kliknij

http://www.tworczakreacja.pl/rezerwacja/
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid02FTXFf3qssVeyR1ynnQG4ewZRKKbwHSa3nFLtLw4vd9TrtWTtjsTSUj9n4wQH2TgUl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid02FTXFf3qssVeyR1ynnQG4ewZRKKbwHSa3nFLtLw4vd9TrtWTtjsTSUj9n4wQH2TgUl
https://www.facebook.com/tworczakreacja
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid0akP3xc16T2ATFLTJacqAL89qRidxn5JgNKatvuyqiUdP1xbvjGExoNDFsgM8rwfCl
https://fb.watch/fhRRtiBTAY/
https://fb.watch/fhRRtiBTAY/
https://fb.watch/fhSF6OgMpf/
https://fb.watch/fhSF6OgMpf/
https://fb.watch/fhSF6OgMpf/
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl
https://www.facebook.com/tworczakreacja/posts/pfbid024vv16pffdFmqeVH6Mpo4w7sGLHoJ3giLwXqU5CiXWDGuLsswYC8DY7iD8jfDnQEl


Im WIĘCEJ,                                 tym TANIEJ!!
Rezerwacjaminimum 3 terminów w roku szkolnym 2022/2023to - 6 zł od dziecka przy każdym terminie!

BUDKA LĘGOWA

TABLICZKA DO PISANIA

UKŁAD SŁONECZNY

PUDEŁKO NA SKARBY

DONICA z SADZONKĄ

23.01 - Dzień bez Opakowań Foliowych

FACEBOOK: STOLARZMALY

EMAIL: KONTAKT@TWORCZAKREACJA.PL

KAROLINA - 607225559

WWW.TWORCZAKREACJA.PL/REZERWACJA/

01.10 - Światowy dzień ptaków

PODPOWIADAMY :)

KARMNIK

21.12 - Pierwszy dzień zimy

HOTEL DLA OWADÓW

21.03 - Światowy dzień lasu
20.05 - Światowy dzień pszczół

ZEGAR
15.10 - Międzynarodowy dzień naprawy
29.04 - Dzień zegarmistrza

LICZYDŁO
14.03 - Międzynarodowy dzień matematyki

15.06 - Dzień wiatru
WIATRAK

KÓŁKO I KRZYŻYK
28.04 - Dzień drzewa

14.11 - Światowy dzień czystego powietrza

10.10 - Dzień gier planszowych

LUDZIK
09.06 - Dzień przyjaciela
20.09 - Dzień przedszkolaka

01.04 - Dzień ptaków
03.03 - Dzień dzikiej przyrody

9.10 - Dzień pisania listów
6.09 - Dzień czytania książek

12.04 - Dzień astronauty
03.05 - Dzień słońca

26.12 -  boxing day

LAMPION
16.05 -  Dzień światła
1.03 - Światowy dzień świecy

21.03 - Pierwszy Dzień Wiosny
27.04 - Dzień florysty

RAMKA ze SZKŁEM
17.01 - Dzień wszystkich fajnych
27.04 - Dzień florysty

KWIATKI
26.05 - Dzień Mamy
21 i 22.01 - Dzień Babci i Dziadka

11.02 - Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

STRING ART (gwiazda, serce, kot,pies)
14.02 - Walentynki

03.03 – Światowy Dzień Dzikiej Przyrod

10.03 - DZIEŃ STOLARZA

20.03 - Międzynarodowy Dzień Wróbla

5.05 - Dzień Leśnika i Drzewiarza 10.10 – Światowy Dzień Drzewa

24.12 - Boże Narodzenie

BOMBKA/PIŁKA
24.12 - Boże Narodzenie
30.09 - Dzień chłopaka

08.03 - Dzień kobiet

http://www.tworczakreacja.pl/rezerwacja/
https://www.facebook.com/tworczakreacja
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Rezerwacjaminimum 3 terminów w roku szkolnym 2022/2023to - 6 zł od dziecka przy każdym terminie!Rekomendacje:

FACEBOOK: STOLARZMALY

EMAIL: KONTAKT@TWORCZAKREACJA.PL

KAROLINA - 607225559

WWW.TWORCZAKREACJA.PL/REZERWACJA/

www

http://www.tworczakreacja.pl/rezerwacja/
https://www.google.com/maps/place/Tw%C3%B3rcza+Kreacja+Team/@51.8684183,14.6489197,6z/data=!4m7!3m6!1s0x472261a2d67ee983:0x6bfca7357fb84d5d!8m2!3d51.9537505!4d19.1343786!9m1!1b1
https://www.facebook.com/tworczakreacja

