Kreatywne Centrum Zabawy „HOOPLA W KLOCKI”

ul. Pileckiego 12, 07-410 Ostrołęka,
tel. 519 409 369, e-mail: sala@hooplawklocki.pl

Oferta warsztatów dla
szkół i przedszkoli
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Tak się bawimy- kilka słów o naszej Sali
Nasze warsztaty odbywają się w bezpiecznej, kreatywnej i przyjaznej dzieciom
przestrzeni. Trenując koncentrację, angażują uczestników w działanie oraz rozwijają
umiejętność wzajemnego słuchania i współpracy. Warsztaty są okazją do przeżywania
twórczych przygód, ekscytującą zabawą, a nie kolejnym zadaniem. Wspierają logiczne
myślenie i twórczą działalność. Wyzwalają kreatywność, opartą na uwalnianiu naturalnego,
twórczego potencjału dziecka, tym samym stając się elementem wpływającym na poczucie
osobistej sprawczości i efektywności. Pozwalają na swobodną zabawę, która jest jednym
z podstawowych elementów zdrowego rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego
dziecka. Czas zajęć warsztatowych jest elastycznie planowany i zarządzany. Uczestnik
ma prawo doprowadzić swój wytwór do końca bądź zdecydować, w którym momencie
ukończyć. Nie następuje ingerencja w proces twórczy, poprzez narzucanie wizji gotowego
dzieła. Uczestnik, nie wykonuje kopii lecz ekspresyjnie wyraża swój obraz wyobraźni.
Zajęcia w Kreatywnym Centrum Zabawy „Hoopla w Klocki” to nie tylko przyjemne i
kreatywne spędzanie czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów technicznych,
konstruktorskich i artystycznych, ale też ogrom pozytywnych emocji i rozwijanie zdolności
oraz cech osobowościowych, przydatnych zarówno w szkole jak i w dorosłym życiu.
Pobyt w Kreatywnym Centrum Zabawy „Hoopla w Klocki” jest doskonałą okazją i nieocenioną
pomocą dla nauczyciela do obserwacji relacji panujących w klasie.
Jakie normy zachowań panują w grupie? Jaki jest podział grupowy w klasie? Jakie role
istnieją w klasie i komu są one „przydzielone”? Czy dziecko potrafi współpracować? Jakiego
rodzaju zabawy je interesują? Na jakiego rodzaju czynności potrafi się skupić najbardziej?
Uważa się, że obserwacja pedagogiczna to jedna z najważniejszych metod poznawania i
zrozumienia uczniów przez nauczyciela oraz istotna forma i sposób gromadzenia o nich
informacji. Warto skorzystać z tej możliwości diagnozy grupy.
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Zapraszamy również do organizacji klasowych uroczystości: Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet,
Dnia Dziecka, Mikołajek, Walentynek itp.
Główne cele, jaki niesie udział w naszych zajęciach to:
 stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej i słuchowej
 rozwijanie samodzielności,
 pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli,
 rozwijanie sprawności manualnej,
 wyrabianie zmysłu estetycznego oraz rozwijanie zdolności artystycznych,
 stymulowanie wyobraźni i inspirowanie do kreatywnego myślenia,
 rozwijanie sprawności motorycznych,
 wsparcie myślenia analitycznego i logicznego myślenia oraz pamięci,
 wsparcie treningu skupienia uwagi rozwijanie umiejętności koncentracji,
 rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
 pogłębianie wiedzy o zjawiskach, ludziach i rzeczach,
 kształcenie umiejętności współpracy w grupie zadaniowej

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, wpierających animatorów,

Życzymy udanego pobytu
Zespół „Hoopla w Klocki”
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Propozycje pobytu 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 - 32 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. Przeprowadzą 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 kloców wielogabarytowych.
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.

Propozycje warsztatów
 1,5-godzinny pobyt na sali: warsztat 0,45 minut + 0,45 minut swobodnej zabawy

na Sali
 2-godzinny pobyt na sali: warsztat 1 godzina + 1 godzina swobodnej zabawy na

Sali
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.
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I. Propozycje warsztatów artystycznych:
1.

KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY-warsztaty ozdabiania doniczek - str.6

2.

ROBIMY SLIMY-warsztaty tworzenia popularnego glutka - str.7

3.

KOLOROWA PRZYGODA-warsztaty tworzenia świec żelowych - str.8

4.

CAKE POPS-warsztaty tworzenia ciasteczkowych lizaków – str.9

5.

CZEKOLADOWA MOC-warsztaty MISTRZA CZEKOLADY-tworzenie czekolady z
dodatkiem owoców, bakalii czy kolorowych posypek - str.10

6.

CZEKOLADOWY ŚWIAT-warsztaty tworzenia czekoladowych pralinek z dodatkiem
owoców, bakalii czy kolorowych posypek - str.11

7.

PRZYPINKOWE LOVE-warsztaty tworzenia przypinek - str.12

8.

PACHNĄCY ŚWIAT-warsztaty kolorowych mydełek - str.13

9.

BĄBELKI W WODZIE-warsztaty musujących kul kąpielowych - str.14

10.

PSIE MARZENIA-warsztaty, podczas których stworzymy swojego wymarzonego pieska str.15

11.

MALOWANE SZCZĘŚCIEM-warsztaty tworzenia lampionów-malowanie na szkle - str.17

12.

CERAMICZNA RADOŚĆ-warsztaty ozdabiania kubków - str.18

13.

KOSZULKOWE LOVE-warsztaty ozdabiania koszulek - str.19

14.

ŚWIAT ZAKLĘTY W TORBIE-warsztaty malowania toreb ekologicznych - str.20

15.

KORALIKOWA PRZYGODA–warsztaty tworzenia bransoletek - str.21

16.

MARZENIA UKRYTE W ŻYWICY-warsztaty tworzenia breloczków - str. 22

II. Warsztaty NAUKOWE
1.

LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW I-kolorowe i widowiskowe eksperymenty - str.24

2.

LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW II-zabawa z masami i wodą - str.25

3.

LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW III-zabawa z SLIME oraz inne - str.26

III. Warsztaty integracyjne „Ramię w ramię”:
1.

BAJKOSTWORY – warsztaty tworzenia magicznej krainy - str.27

2.

KOSMICZNA ODYSEJA - warsztaty projektowania rakiet kosmicznych - str.28

3.

MALI WYNALAZCY- warsztaty tworzenia wynalazków - str.29

4.

NA DWORZE KRÓLEWSKIM-warsztaty kreatywnego budowania - str. 30

5.

ZAJĘCIA SAVOIR-VIVRE-warsztaty z zachowania się przy stole - str. 30
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Propozycje warsztatów +

swobodna zabawa z

wykorzystaniem klocków i atrakcji będących na wyposażeniu sali.

1. KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY-warsztaty ozdabiania doniczek.
Warsztaty ozdabiania doniczek to szansa na wyjątkowe upiększanie naczyń na kwiaty przy
pomocy specjalnych farb/lakierów. Autorskie projekty ożywią doniczki, a czas spędzony na
wspólnym malowaniu to znakomite połączenie zabawy ze sztuką użytkową.

Zdjęcie poglądowe. Po warsztatach zabieramy samą doniczkę (bez kwiatów).
Czas trwania
1,5 h - warsztat oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI
Koszt – 43 zł/os.
2 h – warsztat oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI
Koszt – 48 zł/os.
Sugerowany wiek 8-14 lat
Warsztaty KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY– jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•
•
•

otrzymamy doniczkę ceramiczną,
zapoznamy się z metodami, za pomocą których możemy ozdobić donicę, • wybierzemy metodę
oraz wymyślimy wzór, który następnie zastosujemy,
pięknie ozdobioną doniczkę na koniec zabierzemy ze sobą.

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
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•
•
•

ceramiczną donicę,
bezpieczne dla skóry farby oraz lakiery,
gotowe szablony do wykorzystania,

2. ROBIMY SLIMY-warsztaty tworzenia popularnego glutka.
Slime-glut to świetna zabawa, która skradła dziecięce serca. Wszyscy oszaleli na punkcie tej
ciągnącej się mazi! Kolorowy glutek rozwija kreatywność i pobudza wyobraźnię a do tego jest
całkowicie bezpieczny. Zabawa różnego rodzaju masami to świetne zajęcie, które oddziałuje na
zmysł dotyku, przez co korzystnie wpływa na integrację sensoryczną u dziecka.

Czas trwania
1,5 h - warsztat Slime oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI
Koszt – 38 zł/os.
2 h – warsztat Slime oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI
Koszt – 44 zł/os.
Sugerowany wiek 3-12 lat
Warsztaty – jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•

otrzymamy podstawę do ugniatania i bazy do tworzenia Slime,

•

rozcierając i ugniatając Slime utworzymy jednolitą masę oraz dodamy do niej brokaty,
wymyślimy sposoby kreatywnej zabawy ze Slimem (nasza wyobraźnia nie będzie miała
granic ;)
glutki na koniec pakujemy do plastikowych pudełeczek i zabieramy ze sobą.

•
•

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
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•
•
•

podstawę do bezpiecznego ugniatania i bazy do tworzenia Slime,
bezpieczne dla skóry brokaty,
akcesoria do pakowania,

Gwarantujemy znakomite, ciągnące się 😊 szaleństwo!

3. KOLOROWA PRZYGODA-warsztaty tworzenia świec żelowych.
Uczestnicy nauczą się tworzyć piękne, artystyczne świece, które po spakowaniu mogą być
doskonałym prezentem. Świece żelowe w różnych barwach z zatopionymi wewnątrz dekoracyjnymi
elementami są bardzo oryginalne i pięknie się prezentują dostarczając ogromu estetycznych
wrażeń.

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:
•
•

przeprowadzimy krótką pogadankę na temat historii świec,
zaprojektujemy oraz wykonamy kolorową i pachnącą świecę w szklanym naczyniu, z
piaskową mozaiką oraz dostosowanymi do świąt czy innych okoliczności, dodatkami,
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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.

4. CAKE POPS-warsztaty tworzenia ciasteczkowych lizaków.
Niezła gratka dla miłośników lizaków, czekolady oraz ciasteczek.
Podczas warsztatów nauczymy się robić przepyszne CAKE POPSY. Uformujemy kuleczki z masy,
wybierzemy dodatki i posypki a na koniec nadziejemy nasze pyszności na specjalne patyczki.
Będzie pysznie

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 – 46 zł/os.
Sugerowany wiek 7-14 lat
Warsztaty - jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•

zaprojektujemy wykonamy trzy kolorowe lizaki, które następnie ozdobnie zapakujemy i
zabierzemy ze sobą.
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Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•

wyposażenie oraz materiały do wykonania CAKE POPSÓW, mieszankę ciasteczkową,
posypki, czekoladę oraz specjalne patyczki.

5.CZEKOLADOWA MOC-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, oglądają 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 – 44 zł/os.
2 h-warsztat Czekoladowa Moc oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI
Koszt – 50 zł/os.
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 z ulubionymi dodatkami ,

•
•
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•

słodkie tabliczki na koniec zapakujemy i zabierzemy ze sobą.

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:

•

rękawiczki,
owoce, pianki, bakalie, posypki,

•

akcesoria do pakowania,

•

Będzie pysznie 😊

6.CZEKOLADOWY ŚWIAT-warsztaty tworzenia czekoladowych
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, oglądają 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
Warsztaty – jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
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•

wybierzemy specjalne silikonowe foremki,

•

obejrzymy ziarna kakaowca i dowiemy się, jak powstaje czekolada,
spróbujemy smacznej czekolady 

•
•
•

wykonamy własną tabliczkę pysznej, mlecznej czekolady z ulubionymi dodatkami ,
słodkie tabliczki na koniec zapakujemy i zabierzemy ze sobą.

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:

•

rękawiczki,
owoce, pianki, bakalie, posypki,

•

akcesoria do pakowania,

•

Będzie pysznie 😊

7.PRZYPINKOWE

LOVE-warsztaty tworzenia

niezwykłych

przypinek.
Niezwykłe warsztaty, podczas których będzie można zaprojektować i stworzyć swoje
oryginalne, autorskie przypinki! Wystarczy popuścić wodze fantazji i przygotować projekty, z
których wspólnie stworzymy wyjątkowe gadżety. Na uczestników czekają też gotowe wzory,
które będzie można wycinać i wykonywać z nich przypinki oraz czyste szablony, na których
każdy uczestnik warsztatów będzie mógł narysować, co tylko zechce, a później zrobić znaczek
dla siebie czy przyjaciół.

Czas trwania
1,5 h-warsztat PRZYPINKOWE LOVE oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w
KLOCKI
Koszt – 38 zł/os.
2 h–warsztat PRZYPINKOWE LOVE oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI
Koszt – 44 zł/os.
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Sugerowany wiek 8-12 lat
Warsztaty – jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•
•

uczestnicy zaprojektują dwa wzory, które następnie wykonają i umieszczą na
przypinkach,
za pomocą specjalnej maszynki wykonamy przypinki,

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•
•

kartki, kredki, mazaki oraz inne przydatne gadżety,
dwie przypinki,

Gwarantujemy niezwykłą, kreatywną zabawę 😊

8.PACHNĄCY ŚWIAT-warsztaty kolorowych mydełek.
Efektowne, kolorowe i pachnące zajęcia, w niezwykły sposób wpływają na rozwój wyobraźni oraz
zmysłu estetycznego dzieci. Podczas warsztatów Uczestnicy zapoznają się z techniką
wykonywania mydełek z naturalnymi dodatkami (zioła, płatki kwiatów itp.) 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 – 42 zł/os.
2 h–warsztat PACHNĄCY ŚWIAT oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI
Koszt – 48 zł/os.
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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.
Gwarantujemy niesamowitą, pachnącą zabawę 😊

9.BĄBELKI W WODZIE-warsztaty tworzenia musujących kul
kąpielowych,
Zjawiskowo pachnące zajęcia, w niezwykły sposób wpłyną na rozwój wyobraźni oraz zmysłu
estetycznego dzieci. Podczas warsztatów Uczestnicy zapoznają się z techniką wykonywania
pachnących, musujących kąpielowych kul. Zabawa różnego rodzaju masami to świetne zajęcie,
które oddziałuje na zmysły dotyku oraz węchu. W przypadku tworzenia kul, masę uczestnicy
wyrabiają ręcznie, co korzystnie wpływa na integrację sensoryczną.
Warsztaty to niecodzienna okazja, aby własnoręcznie wykonać wspaniałe prezenty, które
następnie rozpuszczą się w wodzie uwalniając bąbelki i wspaniały, wybrany przez siebie, zapach.
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Czas trwania
1,5 h-warsztat BĄBELKI W WODZIE oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w
KLOCKI
Koszt – 38 zł/os.
2 h–warsztat BĄBELKI W WODZIE oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI
Koszt – 46 zł/os.
Sugerowany wiek 6-14 lat
Warsztaty – jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•

zostaniemy przeniesieni w pachnący świat produktów do kąpieli. Dowiemy się, co to są
strygile i do czego je stosowano? Czy zawsze do namydlania używano wody? Z jakich
substancji składają się kule i co należy do nich dodać aby miały piękny zapach i kolor?

•

otrzymamy foremki do wykreowania dwóch kul musujących,

•

wykonamy kompozycję według samodzielnie wybranych kolorów oraz zapachów,

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•

specjalne formy do kul,

•

materiały do wykonania kul tj. olejki zapachowe oraz bezpieczne dla skóry, zapachy- do
wyboru,

•

folię i akcesoria do ozdobnego pakowania,

Kule zostaną na koniec zapakowane i zabrane przez uczestnika warsztatów.
Gwarantujemy niesamowitą, pachnącą zabawę 😊
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10. PSIE MARZENIA-warsztaty, podczas których stworzymy
swojego wymarzonego pieska.
Nasze warsztaty to niecodzienna okazja, aby własnoręcznie wykonać psiego przyjaciela.
Stworzymy własnego pieska, którego następnie ozdobimy, nazwiemy oraz zabierzemy ze sobą
do domu.

Czas trwania
1,5 h-warsztat PSIE MARZENIA oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI
Koszt – 40 zł/os.
2 h–warsztat PSIE MARZENIA oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA w KLOCKI
Koszt – 46 zł/os.
Sugerowany wiek 8-14 lat
Warsztaty – jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•

otrzymamy materiały do stworzenia swojego wymarzonego pieska,

•

wykonamy pieska, ozdobimy go oraz nazwiemy,

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•

materiały do wykonania pieska tj. specjalną włóczkę, gadżety tj. oczy, wstążeczki.
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11. MALOWANE SZCZĘŚCIEM- warsztaty malowania na
szkletworzenie lampionów.
Uczestnicy podczas warsztatu zapoznają się z technikami malowania na szkle.
Projektując i tworząc niebanalne wzory na lampionie, uczestnicy dadzą upust swojej wyobraźni
oraz zobaczą fantastyczne efekty własnych działań. Jedynym ograniczeniem na tych
warsztatach będzie fantazja.

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:
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•

szklany lampion,

•

bezpieczne dla skóry farby,

•

szablony oraz wzorniki do tworzenia dekoracji ze wzorami geometrycznymi, roślinnymi,
zwierzęcymi itp.

Czas na praktyczną zabawę 😊

12. CERAMICZNA RADOŚĆ- warsztaty ozdabiania kubków.
Uczestnicy podczas warsztatu zapoznają się z technikami malowania na ceramice.
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.

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,
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•
•
•

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 dekoracji ze wzorami geometrycznymi, roślinnymi,
zwierzęcymi itp.

•

Czas na praktyczną zabawę 😊

13. KOSZULKOWE LOVE- warsztaty ozdabiania koszulek.
Uczestnicy zapoznają się z technikami malowania na tkaninie oraz dadzą upust swojej
wyobraźni, projektując i malując niepowtarzalne wzory na swoich koszulkach. Jedynym
ograniczeniem na tych warsztatach będzie fantazja.

Czas trwania
1,5 h - warsztat KOSZULKOWE LOVE oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W
KLOCKI
Koszt – 44 zł/os.
2 h - warsztat KOSZULKOWE LOVE oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W
KLOCKI
Koszt – 48 zł/os.
Sugerowany wiek 9-14 lat
Warsztaty – jak przebiegają?
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W czasie trwania naszych warsztatów:
•

każdy uczestnik otrzyma białą, bawełnianą koszulkę,

•

po zaprojektowaniu niepowtarzalnego wzoru za pomocą specjalnych, dostosowanych do
malowania na tkaninie farb, ozdobi T-SHIRT,
wszystkie koszulki zostają zabrane przez uczestników i będą mogły być na co dzień
używane.

•

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•
•
•

bawełnianą koszulkę,
farby do materiału,
szablony oraz wzory do tworzenia dekoracji ze wzorami geometrycznymi, roślinnymi,
zwierzęcymi itp.

Czas na praktyczną zabawę 😊

14. ŚWIAT ZAKLĘTY W TORBIE- warsztaty malowania
płóciennych toreb.
W czasach, gdy w trosce o środowisko naturalne zwraca się coraz większą uwagę na
konieczność redukcji ilości jednorazowych torebek foliowych, wychodzimy naprzeciw
potrzebom i proponujemy stworzenie toreb, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie.
Uczestnicy zapoznają się z technikami malowania na tkaninie oraz dadzą upust swojej
wyobraźni, projektując i malując niepowtarzalne torby. Jedynym ograniczeniem na tych
warsztatach będzie fantazja.

Czas trwania
1,5 h - warsztat ŚWIAT ZAKLĘTY W TORBIE oraz swobodna zabawa na Sali
HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 42 zł/os.
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2 h - warsztat ŚWIAT ZAKLĘTY W TORBIE 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:
•
•

przeprowadzimy pogadankę na temat negatywnego wpływu używania plastikowych toreb
na środowisko,
każdy uczestnik otrzyma lnianą torbę, którą ozdobi specjalnymi kredkami lub
dostosowanymi do malowania na tkaninie farbami,

•

wszystkie torby zostają zabrane przez uczestników i będą mogły być na co dzień
używane.

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•
•
•

płócienną torbę,
bezpieczne dla skóry kredki oraz farby,
szablony oraz wzory do tworzenia dekoracji ze wzorami geometrycznymi, roślinnymi,
zwierzęcymi itp.

Czas na praktyczną zabawę 😊

15. KORALIKOWA PRZYGODA–warsztaty tworzenia bransoletek.
Warsztaty tworzenia bransoletek, to kolorowa i pełna twórczości zabawa. Wykonamy projekt
bransoletki, dobierzemy kolory i kształty koralików. Bransoletki, które wykonamy będą
praktyczną ozdobą, którą będziemy się cieszyć każdego dnia.

Czas trwania
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1,5 h - warsztat KORALIKOWA PRZYGODA oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA
W KLOCKI
Koszt – 42 zł/os.
2 h - warsztat KORALIKOWA 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 i wykonamy kolorową bransoletkę, która może być praktyczną ozdobą
lub wspaniałym prezentem,

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•

materiały do wykonania bransoletki: koraliki, żyłki, ozdoby.

16.MARZENIA UKRYTE W ŻYWICY-warsztaty tworzenia
breloczków.
Warsztaty tworzenia breloczków uwrażliwiają artystycznie i uruchamiają nieograniczone
pokłady wyobraźni. Podczas warsztatów Uczestnicy wybierają dekoracje, tworzą ulubioną
kompozycję i decydują o odpowiednim kształcie foremki, dzięki której stworzą wymarzony
breloczek.

Czas trwania
1,5 h - warsztat MARZENIA UKRYTE W ŻYWICY oraz swobodna zabawa na Sali
HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 38 zł/os.
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2 h - warsztat MARZENIA UKRYTE W ŻYWICY oraz swobodna zabawa na Sali oraz
swobodna zabawa na Sali HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 46 zł/os.
Sugerowany wiek 7-14 lat
Warsztaty – jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•
•

Uczestnicy wybierają dekoracje oraz kolor, tworzą ulubioną kompozycję i wybierają
odpowiedni kształt specjalnej foremki, dzięki której stworzą dwa wymarzone breloczki,
wszystkie breloki zostają zabrane przez uczestników i będą mogły być na co dzień
używane.

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•
•
•
•

rękawiczki,
różnorodne formy do żywicy,
duży wybór ozdób itp.
2 łańcuszki do breloczków,

Czas na praktyczną zabawę 😊

Propozycje warsztatów naukowych
1.LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW I-kolorowe i widowiskowe
eksperymenty.
Uczestnicy wezmą udział w zachwycających eksperymentach. Wykonamy miedzy innymi
wulkany, bańkę w bańce, lampę lawę, oraz zobaczymy przechodzące kolory.
Podczas warsztatów spróbujemy wyjaśnić szereg reakcji i zjawisk zachodzących w
otaczającym nas środowisku.
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Czas trwania
1,5 h warsztatów-warsztat LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW I oraz swobodna
zabawa na Sali HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 38 zł/os.
2 h warsztatów-warsztat LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW I oraz swobodna
zabawa na Sali HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 42 zł/os.
Sugerowany wiek 6-14 lat
Warsztaty kolorowych i widowiskowych eksperymentów - jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•

przeprowadzimy szereg doświadczeń pokazujących reakcje zachodzące w otaczającym
nas świecie,

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•

wszelkie materiały do przeprowadzenia doświadczeń,

2.LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW II-zabawa z masami i
wodą.
Uczestnicy wezmą udział w zachwycających eksperymentach. Wykonamy piękną tęczę,
zaskoczą nas właściwości cieczy newtonowskiej, poobserwujemy samopompujący się balon czy
nauczymy się zaskakujących sztuczek z wodą.
Podczas warsztatów spróbujemy wyjaśnić szereg reakcji i zjawisk zachodzących w otaczającym
nas środowisku.
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Czas trwania
1,5 h warsztatów-warsztat LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW II oraz swobodna
zabawa na Sali HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 40 zł/os.
2 h warsztatów-warsztat LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW II oraz swobodna
zabawa na Sali HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 44 zł/os.
Sugerowany wiek 6-14 lat
Warsztaty - jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•

przeprowadzimy szereg doświadczeń pokazujących reakcje zachodzące w otaczającym
nas świecie,

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•

wszelkie materiały do przeprowadzenia doświadczeń,

3. LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW III-zabawa z masą
SLIME oraz inne eksperymenty.
Uczestnicy wezmą udział w zachwycających eksperymentach. Wykonamy puchatego Slima z
produktów, które można znaleźć w domu, odkryjemy słodką tęczę, wykonamy burzę w szklance
wody czy ożywimy narysowaną postać.
Podczas warsztatów spróbujemy wyjaśnić szereg reakcji i zjawisk zachodzących w otaczającym
nas środowisku.
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Czas trwania
1,5 h warsztatów-warsztat LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW III oraz swobodna
zabawa na Sali HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 42 zł/os.
2 h warsztatów-warsztat LABORATORIUM EKSPERYMENTÓW III oraz swobodna
zabawa na Sali HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 46 zł/os.
Sugerowany wiek 6-14 lat
Warsztaty - jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•

przeprowadzimy szereg doświadczeń pokazujących reakcje zachodzące w otaczającym
nas świecie,

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•

wszelkie materiały do przeprowadzenia doświadczeń

Propozycje warsztatów integracyjnych z
klockamiRamię w ramię.
Dzięki zabawie wielkimi klockami, dzieci instynktownie uczą się organizacji przestrzeni wokół
siebie. Dzięki swym dużym rozmiarom, klocki angażują całe ciało dziecka, wspomagając
ćwiczenia precyzji, zręczności, równowagi i siły. W trakcie realizacji zadania Uczestnicy
samodzielnie stworzą strategie działania i zaplanują kolejne ruchy. Podczas budowy, ważna jest
nie tylko koncentracja na swoich działaniach, ale również umiejętność współpracy z pozostałymi,
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tak ostatnio zaniedbana. Zabawy mogą trwać bez końca, bo prostota form pozwala nadawać
klockom dowolne funkcje i znaczenie.
Niewielka waga poszczególnych klocków w połączeniu z ich sporymi rozmiarami i łatwością
tworzenia połączeń pozwala nawet dzieciom z zaburzeniami aparatu ruchu tworzyć konstrukcje
zdające się przekraczać ich możliwości. Jest to dla nich doskonała forma ćwiczeń fizycznych
napędzanych wewnętrzną motywacją, czyli chęcią zabawy. Dzięki wielkim klockom dzieci mogą
ćwiczyć umiejętności chwytania, rozwijać poczucie równowagi, koordynacji pracy oczu i rąk.

1. BAJKOSTWORY–warsztaty tworzenia magicznej krainy.

Czas trwania
1,5 h warsztatów - warsztat BAJKOSTWORY oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA
W KLOCKI
Koszt – 34 zł/os.
2 h warsztatów - warsztat BAJKOSTWORY oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA
W KLOCKI
Koszt – 40 zł/os.
Sugerowany wiek 4-9 lat
Warsztaty – jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•
•
•

korzystając z zestawu piankowych klocków „Mammutico” zbudujemy bajkową krainę,
stworzymy bajkostwory, mieszkańców naszego wymyślonego, pełnego magii świata oraz
nadamy im niezwykłe imiona,
wymyślimy i zbudujemy dla naszych nowych przyjaciół planetę, na której zamieszkają.

W twórczym działaniu ograniczy nas tylko wyobraźnia!
Gwarantujemy, że czeka nas magiczna zabawa 😊
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2.KOSMICZNA

ODYSEJA-warsztaty projektowania

rakiet

kosmicznych.

Czas trwania
1,5 h - warsztat KOSMICZNA ODYSEJA oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W
KLOCKI
Koszt –34 zł/os.
2 h - warsztat KOSMICZNA ODYSEJA oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W
KLOCKI
Koszt – 40 zł/os.
Sugerowany wiek 6-14 lat Warsztaty
– jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•
•

prowadzący wprowadza grupę w tematykę kosmosu,
grupa zostaje podzielona i uczestnicy otrzymują zadanie stworzenia statku kosmicznego
i nadania mu specjalnej nazwy,

•

wymyślamy kosmiczne wehikuły i nadając im konkretne zastosowanie, opisujemy je
pozostałym uczestnikom.

Zapowiada się kosmiczne szaleństwo! No to jak, lecimy? 😊
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3.MALI WYNALAZCY-warsztaty kreatywnego budowania.

Czas trwania
1,5 h - warsztat MALI WYNALAZCY oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W
KLOCKI
Koszt – 34 zł/os.
2 h - warsztat MALI WYNALAZCY oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 40 zł/os.
Sugerowany wiek 6-14 lat

Warsztaty – jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•

wprowadzimy grupę w temat wynalazków,

•

poznamy najbardziej znanych wynalazców i porozmawiamy o ich twórczości,

•

z zestawem piankowych klocków, z podziałem na grupy zbudujemy praktyczne wynalazki

Kreatywna nauka i wspaniała współpraca gwarantowana!
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4.NA DWORZE KRÓLEWSKIM-warsztaty kreatywnego budowania.

Czas trwania
1,5 h - warsztat NA DWORZE KRÓLEWSKIM oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA
W KLOCKI
Koszt – 34 zł/os.
2 h - warsztat NA DWORZE KRÓLEWSKIM oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA
W KLOCKI
Koszt – 40 zł/os.
Sugerowany wiek 6-14 lat
Warsztaty kreatywnego budowania – jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•

wprowadzimy grupę w temat budowli średniowiecznych,

•

dowiemy się jaką tajemnicę skrywały w sobie zamkowe mury. Czy ukrywały skarby? W
jaki sposób powstawały baszty? Co to jest wykusz latrynowy i w jakim celu był
wykorzystywany plan prostokąta?

•

z zestawem gigantycznych klocków, z podziałem na grupy zbudujemy części zamku, które
następnie połączymy, tworząc jedną wielką budowlę.

Kreatywna nauka i wspaniała współpraca gwarantowana!

5. SAVOIR-VIVRE- warsztaty dobrego zachowania przy stole.
Uczestnicy podczas warsztatu zapoznają się z zasadami zachowania przy stole. Z której
strony siadamy na krzesełko? Jaka jest prawidłowa pozycja przy stole? Jak powinna wyglądać
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prawidłowo ustawiona zastawa i do czego służą poszczególne sztućce? Przy dźwiękach muzyki
klasycznej Uczestnicy wczują się w rolę gości eleganckiego przyjęcia. Czy zapamiętają
wszystkie zasady podczas gościny? O tym przekonamy się podczas praktycznych ćwiczeń.

Czas trwania
1,5 h - warsztat SAVOIR-VIVRE oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 38 zł/os.
2h - warsztat SAVOIR-VIVRE oraz swobodna zabawa na Sali HOOPLA W KLOCKI
Koszt – 42 zł/os.
Sugerowany wiek 7-14 lat
Warsztaty – jak przebiegają?
W czasie trwania naszych warsztatów:
•
•
•
•

porozmawiamy o zasadach etykiety przy posiłku,
omówimy rodzaje sztućców znajdujących się na stole i zastanowimy się jak prawidłowo
powinna być ustawiona zastawa,
nauczymy się sposobów ułożenia sztućców podczas posiłku i po jego zakończeniu, zgodnie
z zasadami savoir-vivre,
nauczymy się prawidłowego posługiwania się nożem i widelcem,

Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniamy:
•

plastikowe naczynia,

•

owoce do praktycznych ćwiczeń krojenia,
serwetki.

•

Czas na praktyczną zabawę 😊
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