
O F E R T A  
Warsztaty Florystyczno-Artystyczne 

dla dzieci w wieku 6 – 14 lat 



WARSZTATY  FLORYSTYCZNO – ARTYSTYCZNE  

Dla dzieci w wieku 6 - 14 lat 

  

Nasze warsztaty  nie tylko zapewniają wiele radości, ale również wprowadzają 

dzieci w świat artystyczno-kwiatowy.  Uczestnicy mają okazję poznać ciekawe 

techniki florystyczne, które można wykorzystać do dekoracji domu lub zabawy.  



Na zajęciach pokazujemy między 

innymi jak  artystycznie zapakować 

prezent lub wykonać opakowanie 

ozdobne, jak zrobić różnego rodzaju 

stroiki i ozdoby okolicznościowe                

czy jak samemu wykonać prezent               

dla bliskiej osoby. 

Podczas wykonywania prac uczymy 

umiejętności wykorzystywania łatwo 

dostępnych materiałów do dekoracji.  

Przy pracach florystycznych 

zapoznajemy uczestników z nazwami 

kwiatów i zieleni. 
 

Starsze dzieci wprowadzamy do pracy 

z klejem na gorąco oraz  pokazujemy 

jak uszyć np. własną oryginalną 

broszkę lub brelok z filcu. 



Zajęcia rozwijają kreatywność dzieci. Wspomagają rozwój umiejętności  

myślenia twórczego.  Uczą cierpliwości oraz uwrażliwiają.  Dzięki temu 

dziecko jest bardziej chętne do tworzenia własnych i oryginalnych dekoracji. 

Pomaga im to w sposób efektywny spędzać czas wolny. 

 



 
 
•    Nauka artystycznego pakowania prezentów 
•    Opakowania ozdobne 
•    Palmy wielkanocne 
•    Stroiki wielkanocne 
•    Ozdoby wielkanocne 
•    Stroiki Bożonarodzeniowe 
•    Ozdoby Bożonarodzeniowe 
•     Aniołki i bombki Bożonarodzeniowe 
•     Pacynki – skarpetkowe potwory  
•     Ludki z drewnianej łyżki 
•     Stroiki nagrobne 
•     Zabawki i ozdoby z papieru i tektury 
•     Walentynki – zabawa sercami  
•     Pacynki na paluszki – nauka szycia ręcznego  
•     Nauka tworzenia biżuterii  
•      Jak samemu zrobić maskę karnawałową 
•      Prezent dla mojej mamy – tworzenie wazonu na kwiaty 
•      Zdobienie kartki okolicznościowej metodą scrapbookingu 

 

Przykładowe tematy zajęć: 
 



• Miejsce:  - do 9 os.- możliwość odbycia warsztatów  w nasze Pracowni 

                      - powyżej 9 os. - w placówce szkolnej  

 

• Czas trwania:   do 100 min.                                                                                                       

( w zależności od wyboru tematu zajęć) 

• Koszt:   ok. 25zł/os.                                                                                                                                                                                   

(W cenę wliczone są wszystkie materiały do 

wykonywania prac dla każdego  uczestnika) 



Z dziećmi w wieku od 9 do 14 lat warsztaty                                             

prowadzone są z wykorzystaniem  kleju na gorąco 

 

 

 



Wszystkie prace zabierane są przez uczestników do domu 



Warsztaty organizowane są i prowadzone przez osobę posiadającą                                                            

dyplom magisterski z pedagogiki (specjalizacja: animacja społeczno-kulturowa) 

oraz ukończony kurs florystyczny 

 



 

Edyta Jaworska 
 

Pracownia „FloArt” 

ul. Warszawska 71 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

tel.  535 299 209 

www.floart.eu 

info@floart.eu 

Serdecznie zapraszam  

http://www.floart.eu/

