
OFERTA ZAJĘĆ TWÓRCZYCH DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Praca z dziećmi jest nasza pasją i misją.



Zapraszamy Twoich podopiecznych do Narzędziowni na zajęcia twórcze. 
Nasze warsztaty wyróżnia ich misja. Dochód przeznaczamy bowiem 
na zajęcia twórcze i wsparcie psychologiczne chorych onkologicznie
dzieci z Pomorza, pacjentów Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK 
w Gdańsku. Nie chcemy czekać na darowizny, bierzemy sprawy w swoje 
ręce.  Zorganizujemy kreatywne zajęcia dla Twoich uczniów z najwyższą 
starannością.  

Co jeszcze odróżnia nas od innych? Praca z dziećmi jest nasza pasją 
i misją, podobnie jak zarażanie sztuką dorosłych. Ciągle doskonalimy
swój warsztat pracy na różnych kursach i szkoleniach. 
Prowadząc zajęcia dbamy nie tylko o realizację programu, naszym celem 
jest wspierać dzieci w rozwoju emocjonalnym i społecznym, a dorosłych 
zachęcać do wszechstronnego rozwoju. Warsztaty, które prowadzimy 
świetnie sprawdzą się na Święta, Dzień Mamy i Taty oraz inne okazje. 
Mamy także propozycje całoroczne.

NARZĘDZIOWNIA - WARSZTATY Z MISJĄ



W ciągu roku proponujemy zajęcia okazjonalne:

1. Karnawałowe maski i nakrycia głowy z kartonu - dzieci 
ozdobią swoje prace korzystając z technik mieszanych.

2. Walentynki - kolorowe zawieszki na ścianę lub okno,
np: serce na drucie oplecione tkaniną, włóczkami.

3. Wiosna i Wielkanoc:
● Pachnące ziołowe palmy wielkanocne.
● Naturalne wianki na drzwi - plecione z gałęzi, słomy, 

kwiatów ozdobione naturalnymi elementami.
● Wianki lub bukiety z wykorzystaniem surowców wtórnych np: 

kartonowych tłoczek od jaj, gałęzi, filcu, papieru i farb.
● Stroiki wielkanocne - Ptasie gniazdka - naturalne, papierowe 

lub szmaciane mogą ozdobić świąteczny stół jako podstawka 
do pisanek.

● Wiosenne wiatrołapy - czyli zawieszki z metalowych puszek 
z dodatkiem wiszących skrawków materiału, dzwonków 
i koralików, zdobione dowolnie techniką mieszaną.

● Ptaki, zające i baranki - styropianowe kształty malowane 
farbami, oplatane włóczką lub zdobione techniką decoupage.

narzedziownia@faundacjazpompa.pl



Zajęcia całoroczne tematyczne:

1. Ogródki dla Elfów, wróżek lub bajkowych stworków…
a może mini park dinozaurów? Wystarczy miska, pudełko 
lub doniczka i kreatywne dodatki aby stworzyć mały 
świat z domkiem, ogródkiem, płotkiem i roślinami. 
Korzystamy z materiałów naturalnych lub z odzysku.

2. Magiczny świat zatopiony w żelowej świeczce.
Nauczymy się komponować warstwy w małej przestrzeni 
szklanki lub słoika. Zatopimy w niej kamyki, kolorowy 
piasek, muszelki, przyprawy, suszone rośliny, leśne skarby 
i drobiazgi charakterystyczne dla danej pory roku.

3. Osobisty zestaw gier – dzieci zaprojektują i wykonają 
własne figurki szachowe, warcaby, kółko i krzyżyk lub 
inne gry według własnego pomysłu.

4. Uczymy się szyć ręcznie i haftować - nauka prostych 
ściegów i codziennych prac np.: przyszywanie guzika
czy ręczne łączenie materiałów, haftowanie naszywek 
z własnych wzorów.

narzedziownia@faundacjazpompa.pl

Kreatywna zabawa 
na każdą porę roku!



„Nie wyrzucaj - wykorzystaj” 
Pod tym hasłem łączymy edukację ekologiczną ze sztuką. 

Nauczymy jak wykorzystywać materiały wtórne
podczas kreatywnych zajęć. 

Naszym zajęciom będą towarzyszyły pogadanki
dotyczące prawidłowej segregacji odpadów.                         



Zajęcia całoroczne w duchu recyklingu:

1. Kolekcja z owadami - stworzymy własną serię 
przestrzennych obrazków.

2. Robociki, łódki, budynki - dzieci zrobią figurki, 
breloczki lub inne gadżety.

3. Daj drugie życie puszce - pojemniki na kredki, doniczki,
4. dzwonki wietrzne - kreujemy według własnych 

pomysłów wykorzystując materiały dostępne na 
warsztatowym stole.

5. Lampiony z plastikowych lub szklanych pojemników, 
zdobione witrażową farbą lub techniką decoupage.

6. Konstrukcje z nakrętek po napojach - pogadanka o 
rodzajach plastiku i dlaczego warto zbierać nakrętki. 
Dzieci mogą zbudować zabawkowego węża, połączyć 
nakrętki w stojące świeczniki lub podstawkę.

7. Przestrzenne portrety z wytłoczek do jaj - wyobraźnia, 
poczucie humoru i artykuły plastyczne pomogą zrobić  
zabawne portrety zwierząt lub ludzi.

narzedziownia@faundacjazpompa.pl



Zajęcia artystyczne
z wykorzystaniem technik mieszanych:

1. Abstrakcyjne portrety wykonane techniką 
mieszaną z pogadanką o sztuce nowoczesnej.

2. Konstrukcje z drutu - zbudujemy drzewo, postacie 
ludzi oraz zwierząt.

3. Zwierzęta i rośliny z kartonu, włóczek i papieru, 
przestrzenne figury / rzeźby.

4. Morska przygoda - ze znalezionych na plaży 
patyków zrobimy np: wyklejane kompozycje, 
statki, morskie stworzenia.

Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły.

Koszt zajęć dla grupy maks. 20-24 osobowej - 20 zł od 1 osoby.

*cena może ulec zmianie przy indywidualnych propozycjach.

Zapraszamy do kontaktu:

narzedziownia@fundacjazpompa.pl



Tworzenie rękodzieła jest nierozłącznie związane z ćwiczeniem 
małej motoryki, która pozytywnie wpływa na ogólny rozwój. 

Inne korzyści płynące z aktywności twórczej:

● sprzyja rozwojowi osobowości
● zaspokaja naturalną potrzebę ekspresji np. plastycznej, muzycznej
● wzmacnia poczucie własnej wartości, czyniąc nas pewniejszymi siebie, 

odważniejszymi, łatwiej jest zadbać o samego siebie i swoje potrzeby
● stwarza wiele okazji do przeżywania radości  z własnej twórczości, 

sprawia, że możemy poczuć się dumni
● stwarza okazję do autoprezentacji , wyrażenia siebie w sposób niewerbalny
● rozwija zdolności manualne, doskonali koordynację wzrokowo-ruchową
● kształtuje umiejętność pracy w grupie
● kształtuje i rozbudza zainteresowania oraz pasje
● wyrabia spostrzegawczość, dokładność, rzetelność, cierpliwość, 

samodzielność, zręczność i zaradność
● pozwala przyjemnie i ciekawie spędzić czas.
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Poza tym aktywność twórcza:

● daje ogromną radość i satysfakcję
● pozwala uwolnić się od schematycznego myślenia
● zachęca do szukania niekonwencjonalnych 

rozwiązań, innowacyjnego spojrzenia
● rozwija postrzeganie zmysłowe, zaangażowane są 

między innymi wzrok, słuch, dotyk
● stanowi doskonałą okazje do wypowiedzenie się 

słowem, obrazem, gestem, śpiewem
● uczy komunikowania się ze światem.

Znaczenie aktywności twórczej w perspektywie rozwoju 
dziecka:

● pozwala uwolnić emocje, wyrazić je w bezpieczny 
sposób

● daje poczucie sprawczości, wpływu 
i kreowania rzeczywistości co przekłada się na 
samoocenę i poczucie własnej wartości

● rozwija poczucie estetyki, uczy uważności 
i akceptacji siebie, swoich wytworów a także 
uwrażliwia na innych twórców i ich dzieła.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty
i zapraszamy do współpracy.

NARZĘDZIOWNIA 
Centrum Rozwoju Fundacji z Pompą 

Wita Stwosza 73 lokal 116
80-803 Gdańsk

tel: 604 666 004

e-mail: narzedziownia@fundacjazpompa.pl




