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          Kreatywne Centrum Zabawy  „HOOPLA W KLOCKI” 

     ul. Pileckiego 12, 07-410 Ostrołęka,  

                           tel. 519 409 369, e-mail: sala@hooplawklocki.pl 

 

Oferta pobytu na sali i warsztatów 

świątecznych dla szkół i 

przedszkoli 

   

 

 

Każdy Gość odwiedzający naszą Salę w okresie 

świątecznym, będzie miał możliwość zrobienia pięknych, 

pamiątkowych zdjęć na specjalnej, stylizowanej ściance! 
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Propozycje pobytu grupowego w Kreatywnym 

Centrum Zabawy „Hoopla w Klocki” 

Oferta zabawy (bez warsztatu) na Sali dla grup (min.15 

os./max.50 os.) 

Dostępne opcje: 

 1-godzinna, swobodna zabawa na sali - 20 zł /os.   

 2-godzinna, swobodna zabawa na sali - 30 zł /os.  

           ! Wejście na salę wyłącznie w czystych skarpetkach !  

Podczas pobytu na sali, dzieci korzystają z wszystkich dostępnych klocków i urządzeń 

interaktywnych. Uczestnicy podczas swobodnej zabawy nabywają wiele przydatnych 

umiejętności np. współpracy z rówieśnikami. Przeprowadzają także trening koncentracji i 

uwagi, a także kreatywnego działania. Na naszych Gości czekają ścienne zagadki logiczne, a 

także możliwość wykonania budowli, zarówno na stołach z klockami, jak i z klocków 

wielkogabarytowych. 

Uczestnicy utworzą też mechanizm zębaty na tablicach manualnych i będą mieli okazję 

sprawdzić refleks na urządzeniach interaktywnych. Podczas zabawy obecny jest również 

animator, który jest do dyspozycji grupy i pomaga odnaleźć się wśród wielu rodzajów klocków 

oraz podpowiada jak najlepiej wykorzystać ich możliwości.   

Koszty warsztatu łącznie z zabawą na Sali kształtują się w zależności od tematyki warsztatu. 

Warsztat o wybranej tematyce odbywa się w części warsztatowej lub na Sali Kreatywnego 

Centrum Zabawy „Hoopla w Klocki”. Podczas drugiej części pobytu dzieci korzystają z 

wszystkich dostępnych na Sali klocków i urządzeń interaktywnych. Podczas zabawy obecny 

jest również animator, który jest do dyspozycji grupy i pomaga odnaleźć się wśród wielu 

rodzajów klocków oraz podpowiada jak najlepiej wykorzystać ich możliwości. 

Warsztaty mają na celu: 

 rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie koncentracji uwagi, 

 wsparcie treningu skupienia uwagi, 

 wyrabianie zmysłu estetycznego oraz rozwijanie zdolności artystycznych, 

 pobudzanie wyobraźni i inspirowanie do kreatywnego myślenia, 

 rozwijanie sprawności motorycznych oraz koncentracji, 

 wsparcie myślenia analitycznego i logicznego myślenia oraz pamięci, 
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 rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami. 

Podczas warsztatów: 

 pozwolimy przezwyciężyć towarzyszące dzieciom trudności i sprawimy, że odczują 

satysfakcję odnosząc sukcesy, 

 zadbamy o twórczy rozwój uczestników, angażując ich w różnego rodzaju działania, 

Podczas warsztatów oferujemy: 

 bezpieczne warunki do ćwiczenia umiejętności koniecznych do harmonijnego rozwoju, 

 opiekę profesjonalnych, wspierających trenerów, 

 

Wejście na salę wyłącznie w czystych skarpetkach!  
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I.Propozycje warsztatów 

świątecznych 
I. Propozycje warsztatów świątecznych: 

1. CHOINKOWE WARIACJE-warsztaty tworzenia choinek–str.5 

2. CYNAMON I MIÓD-warsztaty ozdabiania pierników-str. 6 

3. OZDABIANE RADOŚCIĄ-warsztaty dekorowania ozdób drewnianych-str.7 

4. MALOWANE ŚWIĘTA- warsztaty ozdabiania bombek-str. 8 

5. CZEKOLADOWA MOC-świąteczne warsztaty Mistrza Czekolady-tworzenie TABLICZKI 

CZEKOLADY z dodatkiem owoców, bakalii czy kolorowych posypek-str. 9 

6. CZEKOLADOWA MOC-świąteczne warsztaty Mistrza Czekolady-tworzenie PRALINEK z 

dodatkiem owoców, bakalii czy kolorowych posypek-str. 10 

7. PACHNĄCY ŚWIAT-warsztaty tworzenia kolorowych mydełek-str. 11 

8. MALOWANE SZCZĘŚCIEM-warsztaty tworzenia lampionów-str.12 

9. CERAMICZNA RADOŚĆ-warsztaty ozdabiania kubków-str.13 

10. GROSZ DO GROSZA…– warsztaty tworzenia drewnianych skarbonek-str. 14 

11. KOLOROWA PRZYGODA-warsztaty tworzenia  świec żelowych-str. 15 
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1.CHOINKOWE WARIACJE-warsztaty tworzenia choinek. 

Warsztaty choinkowe to wspaniała, twórcza zabawa, niezwykle rozwijająca kreatywność oraz 

zdolności manualne dzieci. 

Choinki mogą być pięknym prezentem dla najbliższych lub wspaniałą ozdobą domu na święta.  

  

 Czas trwania  

1,5 h - warsztat CHOINKOWE WARIACJE oraz swobodna zabawa na sali HOOPLA 

w KLOCKI  

 Koszt – 38 zł/os. 

2h – warsztat CHOINKOWE WARIACJE oraz swobodna zabawa na sali HOOPLA w 

KLOCKI  

 Koszt – 45 zł/os. 

  Sugerowany wiek 7-14 lat 

Warsztaty – jak przebiegają? 

W czasie trwania naszych warsztatów: 

 porozmawiamy o tradycjach bożonarodzeniowych,  

 dowiemy się, skąd wziął się zwyczaj ozdabiania świątecznych drzewek, 

 wykonamy choinkę na pieńku, o wysokości około 30 cm. (do wyboru metoda wykonania 

choinki za pomocą sznurka lub nakładania gotowych elementów.) 

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:  

 materiały na choinkę, 

 ozdoby do przystrojenia drzewka, 

 inne wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia warsztatów. 

Gotowe prace uczestnicy zabierają ze sobą! 
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2.CYNAMON I MIÓD-warsztaty ozdabiania pierników.  

Najbardziej cynamonowe, najpiękniej pachnące warsztaty w całym roku, podczas których w 

bożonarodzeniowym klimacie, w otoczeniu ciastek i posypek, przepięknie udekorujemy 

pierniki!  Samodzielnie ozdobione pierniki, świetnie sprawdzą się jako dekoracja choinkowa, 

prezent dla najbliższej osoby lub po prostu pyszna przekąska. 

Z pewnością świąteczne warsztaty dekorowania pierników to pyszna i kreatywna zabawa!  

 
 Czas trwania  

1,5 h - warsztat CYNAMON I MIÓD oraz swobodna zabawa na sali HOOPLA w 

KLOCKI  

 Koszt – 38 zł/os. 

2h – warsztat CYNAMON I MIÓD oraz swobodna zabawa na sali HOOPLA w KLOCKI  

 Koszt – 45 zł/os. 

  Sugerowany wiek 6-12 lat 

Warsztaty ozdabiania pierników – jak przebiegają? 

W czasie trwania naszych warsztatów: 

 poznamy historię piernikarstwa, dowiemy się dlaczego piernik stał się symbolem świąt i 

jak samodzielnie można wypiec go w domu?  

 własnoręcznie ozdobimy 3 pierniki. Podczas ozdabiania dodamy specjalną czekoladę 

oraz kolorowe ozdoby.  

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:  

 pierniki,  

 czekoladę, 

 posypki i dekoracje cukiernicze, 

 narzędzia potrzebne do ozdobienia pierników, 
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 materiały oraz wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia warsztatów. 

Gotowe, pięknie opakowane prace, uczestnicy zabierają ze sobą! 

3.OZDABIANE RADOŚCIĄ- warsztaty dekorowania ozdób 

drewnianych.  

Podczas warsztatów, dekorując ozdoby świąteczne, w pełni poczujemy magię Świąt.  

Wykonane ozdoby można wykorzystać jako piękną dekorację lub podarować komuś bliskiemu. 

Świąteczne warsztaty dekorowania ozdób to mnóstwo kreatywnej zabawy. 

 lub oraz  

 Czas trwania  

1,5 h - warsztat MALOWANE RADOŚCIĄ oraz swobodna zabawa na sali HOOPLA w 

KLOCKI  

 Koszt – 38 zł/os. 

2h – warsztat MALOWANE RADOŚCIĄ oraz swobodna zabawa na sali HOOPLA w 

KLOCKI  

 Koszt – 45 zł/os. 

  Sugerowany wiek 6-12 lat 

Warsztaty dekorowania ozdób drewnianych – jak przebiegają? 

W czasie trwania naszych warsztatów: 

 porozmawiamy o tradycjach bożonarodzeniowych, 

 poznamy techniki dekorowania drewna,  

 udekorujemy przedmioty używając różnorodnych ozdób. 

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:  
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 materiały drewniane: choinka o wysokości 20 cm oraz drobne ozdoby choinkowe (3 szt.) 

 farby do drewna, 

 dodatki i ozdoby: brokaty, cekiny itp.  

 wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia warsztatów 

Gotowe prace uczestnicy zabierają ze sobą! 

4.MALOWANE ŚWIĘTA-warsztaty ozdabiania bombek 

Podczas warsztatów, w ciepłej, przedświątecznej atmosferze uczestnicy przygotują 

wyjątkowe własnoręcznie dekorowane bombki. Nasze niezwykłe zajęcia rozwiną wyobraźnię i 

kreatywność dziecięcą a przy tym dostarczą wiele uśmiechu, radości i satysfakcji. 

Zapakowane bombki uczestnicy zabiorą do domu aby pochwalić się efektem swojej pracy. 

Piękne arcydzieła z pewnością zawisną na choinkach w domach dzieci, przez co święta staną 

się jeszcze bardziej magiczne i rodzinne.   

    

 Czas trwania 

1,5 h - warsztat MALOWANE ŚWIĘTA oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w 

KLOCKI 

 Koszt – 40 zł/os. 

2 h – warsztat MALOWANE ŚWIĘTA oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w 

KLOCKI 

 Koszt – 45 zł/os. 

 Sugerowany wiek 3-12 lat 

 

Warsztaty – jak przebiegają? 

W czasie trwania naszych warsztatów: 

 porozmawiamy o tradycjach bożonarodzeniowych, 



str. 9 
 

 otrzymamy bombkę szklaną lub akrylową-8 cm (wybrany kolor) 

 poznamy tajniki wytwarzania bombek i ich ozdabiania,  

 udekorujemy bombki używając różnorodnych technik. 

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy: 

 1 szklaną lub akrylową bombkę dla każdego uczestnika  (do wyboru) 

 materiały do zdobienia bombek, 

 niezbędne przybory malarskie, 

 akcesoria do pakowania,  

 świąteczną atmosferę podczas warsztatów, 

5.CZEKOLADOWA MOC-świąteczne warsztaty MISTRZA 

CZEKOLADY–tworzenie czekolady z dodatkiem owoców, bakalii czy 

kolorowych posypek.  

Słodkie, czekoladowe warsztaty to miejsce, które pokocha każde dziecko. Jest słodko, wesoło 

i baaaardzo kreatywnie. Podczas spotkania uczestnicy poznają historię czekolady i sposób jej 

wytwarzania. W trakcie zajęć degustują czekoladę, obejrzą ziarna kakaowca i własnoręcznie 

wykonują tabliczkę czekolady, którą ozdobnie zapakowaną, zabiorą do domu. 

   

 Czas trwania 

1,5 h–warsztat CZEKOLADOWA MOC oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w 

KLOCKI 

 Koszt – 42 zł/os. 

2 h-warsztat CZEKOLADOWA MOC oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w 

KLOCKI 

 Koszt – 48 zł/os. 

 

 Sugerowany wiek 6-14 lat 
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Warsztaty – jak przebiegają? 

W czasie trwania naszych warsztatów: 

 wybierzemy specjalne silikonowe foremki,  

 obejrzymy ziarna kakaowca i dowiemy się, jak powstaje czekolada, 

 spróbujemy smacznej czekolady  

 wykonamy własną tabliczkę pysznej, mlecznej czekolady, 

 słodkie tabliczki na koniec zapakujemy i zabierzemy ze sobą.  

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy: 

 owoce, bakalie, posypki, 

 akcesoria do pakowania,  

Będzie pysznie  

6.CZEKOLADOWA MOC-świąteczne warsztaty MISTRZA 

CZEKOLADY–tworzenie pralinek z dodatkiem owoców, bakalii czy 

kolorowych posypek.  

Słodkie, czekoladowe warsztaty to miejsce, które pokocha każde dziecko. Jest słodko, wesoło 

i baaaardzo kreatywnie. Podczas spotkania uczestnicy poznają historię czekolady i sposób jej 

wytwarzania. W trakcie zajęć degustują czekoladę, obejrzą ziarna kakaowca i własnoręcznie 

wykonują pralinki, które ozdobnie zapakowane, zabiorą do domu. 

                                  

 Czas trwania 

1,5 h–warsztat CZEKOLADOWA MOC oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w 

KLOCKI 

 Koszt – 42 zł/os. 

2 h-warsztat CZEKOLADOWA MOC oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w 

KLOCKI 

 Koszt – 48 zł/os. 
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 Sugerowany wiek 6-14 lat 

Warsztaty – jak przebiegają? 

W czasie trwania naszych warsztatów: 

 wybierzemy specjalne silikonowe foremki,  

 obejrzymy ziarna kakaowca i dowiemy się, jak powstaje czekolada, 

 spróbujemy smacznej czekolady  

 wykonamy własną tabliczkę pysznej, mlecznej czekolady, 

 słodkie tabliczki na koniec zapakujemy i zabierzemy ze sobą.  

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy: 

 owoce, bakalie, posypki, 

 akcesoria do pakowania,  

Będzie pysznie  

7.PACHNĄCY ŚWIAT-świąteczne warsztaty tworzenia kolorowych 

mydełek. 

Efektowne, kolorowe i pachnące zapachem cynamonu i przypraw korzennych, zajęcia w 

niezwykły sposób wprowadzą dzieci w tematykę Świąt. Podczas warsztatów Uczestnicy 

zapoznają się z techniką wykonywania mydełek z naturalnymi dodatkami (zioła, płatki kwiatów 

itp.) Do zrobienia mydełek wykorzystane zostaną foremki o świątecznych kształtach. 

Warsztaty to niecodzienna okazja, aby własnoręcznie wykonać wspaniałe prezenty, które 

następnie rozpuszczą się w wodzie uwalniając wspaniały, wybrany przez siebie zapach. 

 

 Czas trwania  

1,5 h-warsztat PACHNĄCY ŚWIAT oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI 

 Koszt – 38 zł/os. 
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2 h–warsztat PACHNĄCY ŚWIAT oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI 

 Koszt – 45 zł/os. 

 

 Sugerowany wiek 5-14 lat 

 Warsztaty – jak przebiegają? 

W czasie trwania naszych warsztatów: 

 zostaniemy przeniesieni w pachnący świat produktów do mycia i kąpieli. Dowiemy się, co 

to są strygile i do czego je stosowano? Czy zawsze do namydlania używano wody? 

 otrzymamy foremki i bazę mydlaną do wykreowania 2 mydełek (jedno większe i jedno 

mniejsze), 

 wykonamy kompozycję według samodzielnie wybranych kolorów, zapachów oraz 

rozmaitych dodatków: suszone kwiaty, zioła itp., zatopionych w glicerynie, 

 uczestnicy stworzą zaprojektowane dzieła, 

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy: 

 formy silikonowe, 

 materiały do wykonania mydełek 

 folię i akcesoria do ozdobnego pakowania, 

Mydełka zostaną na koniec zapakowane i zabrane przez uczestnika warsztatów i mogą być 

pięknym świątecznym prezentem. 

Gwarantujemy niesamowitą, pachnącą zabawę  

8. MALOWANE SZCZĘŚCIEM- warsztaty tworzenia lampionów.  

Uczestnicy podczas warsztatu zapoznają się z technikami malowania na szkle.  

Projektując i tworząc świąteczne wzory na lampionie, uczestnicy dadzą upust swojej 

wyobraźni oraz zobaczą fantastyczne efekty własnych działań. Lampion może być piękną 

ozdobą na świątecznym stole lub prezentem, który z pewnością ucieszy obdarowaną osobę. 
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 Czas trwania  

1,5 h - warsztat MALOWANE SZCZĘŚCIEM oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA 

W KLOCKI 

 Koszt – 42 zł/os. 

2h - warsztat MALOWANE SZCZĘŚCIEM oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W 

KLOCKI 

         Koszt – 48 zł/os. 

  Sugerowany wiek 7-14 lat 

Warsztaty – jak przebiegają? 

W czasie trwania naszych warsztatów: 

 otrzymamy szklany lampion oraz świeczkę do umieszczenia wewnątrz lampionu,  

 lampion ozdobimy specjalnymi farbami, 

 ozdobione lampiony zostają zabrane przez uczestników i będą mogły być na co dzień 

używane, 

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy: 

 szklany lampion, 

 bezpieczne dla skóry farby, 

 szablony oraz wzorniki do tworzenia dekoracji ze wzorami świątecznymi ale też 

geometrycznymi, roślinnymi, zwierzęcymi itp. 

Czas na praktyczną zabawę  

9.CERAMICZNA RADOŚĆ- warsztaty ozdabiania kubków. 

Uczestnicy podczas warsztatu zapoznają się z technikami malowania na ceramice.  
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Projektując i tworząc niebanalne wzory na kubku, uczestnicy dadzą upust swojej wyobraźni 

oraz zobaczą fantastyczne efekty własnych działań. Jedynym ograniczeniem na tych 

warsztatach będzie fantazja. Własnoręcznie malowane kubki mogą być doskonałym prezentem 

świątecznym.  

         

      

 Czas trwania  

1,5 h - warsztat WARSZTATY CERAMICZNE oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA 

W KLOCKI 

 Koszt – 42 zł/os. 

2h warsztatów na sali HOOPLA W KLOCKI - warsztat WARSZTATY CERAMICZNE 

oraz swobodna zabawa na Sali  

         Koszt – 48 zł/os. 

  Sugerowany wiek 7-14 lat 

Warsztaty – jak przebiegają? 

W czasie trwania naszych warsztatów: 

 otrzymamy ceramiczny kubek,  

 przygotujemy motyw, który pojawi się na kubku, 

 kubek ozdobimy specjalnymi mazakami oraz farbami, 

 ozdobione kubeczki zostają zabrane przez uczestników i będą mogły być na co dzień 

używane, 

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy: 

 kubek ceramiczny, 

 bezpieczne dla skóry farby oraz mazaki, 

 szablony oraz wzorniki do tworzenia świątecznych dekoracji oraz szablony ze wzorami 

geometrycznymi, roślinnymi, zwierzęcymi itp. 
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Czas na praktyczną zabawę  

 

10.GROSZ DO GROSZA– warsztaty tworzenia drewnianych 

skarbonek. 

Warsztaty malowania domków-skarbonek, to kolorowa i pełna twórczości zabawa. 

Zaprojektujemy kolory i sposób wykonania skarbonki. Domki, które pomalujemy i ozdobimy, 

będą praktyczną zachętą do oszczędności. 

 

 Czas trwania  

1,5 h - warsztat GROSZ DO GROSZA oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W 

KLOCKI 

 Koszt – 42 zł/os.  

2 h - warsztat GROSZ DO GROSZA oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W 

KLOCKI 

 Koszt – 48 zł/os.  

  Sugerowany wiek 7-12 lat 

Warsztaty – jak przebiegają? 

W czasie trwania naszych warsztatów: 

 zaprojektujemy i udekorujemy kolorowy domek-skarbonkę,  

 

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:  

 materiały do wykonania skarbonki: drewniany domek, deseczki do wykonania dachu, 

farby, pędzle,  

 ozdoby tematyczne.  

  

11.KOLOROWA PRZYGODA-warsztaty tworzenia świec żelowych. 
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Świece żelowe w różnych barwach z zatopionymi wewnątrz świątecznymi dekoracyjnymi 

(suszona pomarańcza, cynamon) pięknie zaprezentują się na Święta, dostarczając ogromu 

estetycznych wrażeń. Świece mogą też być bardzo oryginalnym świątecznym prezentem. 

      

 Czas trwania  

1,5 h -warsztat KOLOROWA PRZYGODA oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W 

KLOCKI 

 Koszt – 42 zł/os. 

2 h warsztatów-warsztat KOLOROWA PRZYGODA oraz swobodna zabawa na Sali 

HOOPLA W KLOCKI 

 Koszt – 48 zł/os. 

 

  Sugerowany wiek 6-14 lat 

 

Warsztaty - jak przebiegają? 

W czasie trwania naszych warsztatów: 

 zaprojektujemy  oraz wykonamy kolorową i pachnącą świecę w szklanym naczyniu, z 

piaskową mozaiką oraz dodatkami, 

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy: 

 wyposażenie oraz materiały do wykonania świecy: szklane naczynie, żel do świec, 

kolorowe piaski, kamyki, ozdoby tematyczne do zatapiania-muszle itp., barwniki, olejki 

eteryczne itp. 

 


