
16 

Nasz adres: 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1  
ul. Zawiszy 39  
91-818 Łódź 
tel. 42 655 06 00 
www.domkultury.com.pl 
zakładka  
„Klub Emdeczek” 

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 

  

 

     

         

      ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

OFERTA ZAJĘĆ DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 

Łódź,  ul. Zawiszy 39, tel. 42 655 06 00 

 

Klub 
„Emdeczek” 



2 

Spis treści 

 

 Prace z gipsu 3-4 

 Ramki / Filcowe ozdoby 5 

 Magiczne butelki 6 

 Wesołe spinacze 7 

 Mali projektanci mody 7 

 Prace z masy solnej 8 

 Breloczki / Biżuteria 9 

 Torebki 10 

 Decoupage 11 

 Papier czerpany 12 

 Zajęcia świąteczne 13                                                             

       

Wszystkie zajęcia warsztatowe są bezpłatne,  
uczestnicy pokrywają tylko koszt potrzebnych materiałów. 
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Zapraszamy także do Klubu „Emdeczek” 

 
Oto oferta naszych zajęć: 

 zabawy integracyjne,  

 bilard, tenis stołowy, trambambula, 

 zajęcia plastyczne, kulinarne, sportowe, 

 zajęcia z wykorzystaniem X- box’a,  

 kawiarenka internetowa, 

 imprezy świetlicowe: Andrzejki, Mikołajki,  

spotkania świąteczne, Dzień Dziecka, 

 pomoc w odrabianiu prac domowych, 

 wycieczki 
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Prace z gipsu 

Gipsowe doniczki  

Wiek uczestników od 5 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  4 zł. 

 

Nasza placówka oferuje  warsztaty 
plastyczne z wykorzystaniem 
różnego rodzaju materiałów m.in. 
gipsu. Podczas zajęć dzieci tworzą 
proste przestrzenne kompozycje - 
doniczki. 

W kolejnym etapie zajęć prace 
mogą zostać fantazyjnie 
pokolorowane i stać się wspaniałym, 
własnoręcznie wykonanym 
upominkiem. 
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Wykorzystujemy do niej dary 
jesieni: kasztany, liście,  
żołędzie. 

Wiek uczestników od 5 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  4 zł.  

To kolejna kompo-
zycja przestrzenna 
z wykorzystaniem 
gipsu, kubeczków 
po jogurtach, gazet 
oraz różnego  
rodzaju tkanin.  

Gipsowe duszki 
możemy pokoloro-
wać, wówczas sta-
ną się oryginalną 
dekoracją każdego 
pokoju. Wiek uczestników od 5 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  4 zł.  

Jesienna kompozycja 

Gipsowe duszki 
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Wiek uczestników od 3 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  od 5 zł. do 9 zł. 

Zajęcia świąteczne 

Organizujemy zajęcia  tematycznie związane z okresem  
Bożego Narodzenia i Wielkanocy.  

 Ozdoby z filcu 

 Ozdoby ze styropianu 

 Ozdoby z masy solnej 

 Palemki 

 Wianki 
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Uczestnicy  
podczas warsztatów  
zostaną wprowadzeni   
w technikę czerpania papieru 
począwszy od przygotowania 
odpowiedniej masy, poprzez 
czerpanie kartek papieru  
na sitach. Po ozdobieniu  
i wysuszeniu prac, można 
uwiecznić zapis kronikarski. 

 

Papier czerpany na każdą porę roku 

Wiek uczestników od 5 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  4 zł. 

Papeteria 

Uczestnicy na warsztatach mają 
możliwość wytworzenia papieru 
listowego, który może posłużyć 
jako oryginalna pamiątka.  

Wiek uczestników od 5 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  4 zł. 
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Wiek uczestników od 7 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 60-90 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  7 zł. 

Filcowe ozdoby 
 
Filcowe ozdoby: kwiaty, zwierzęta, 
ludziki, motywy florystyczne. 
Uczestnicy podczas zajęć 
projektują szablony ozdób                
lub korzystają z gotowych, 
następnie wycinają, szyją                
i ozdabiają prace. 

 

Ciekawym pomysłem na 
prezent może być również 
własnoręcznie wykonana 
ramka. Ozdabiamy ją       
koralikami, muszelkami,      
makaronem, wstążeczkami. 
Wewnątrz ramki możemy 
umieścić zdjęcie lub       
okolicznościowy wierszyk.    

Ramka na zdjęcie 

Wiek uczestników od 3 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  5 zł. 
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Magiczne butelki  

Uczestnicy projektują          
i wykonują ośmiornice,  
drzewa, kwiaty lub inne  
wytwory z butelek PET,  
następnie ozdabiają swoje 
rękodzieła. 

Butelczaki  

Wiek uczestników od 4 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 60-80 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  4 zł. 

Wiek uczestników od 6 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 30-45 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  5 zł. 

W tej technice wykorzystujemy 
surówce wtórne (szklane butelki, 
gazety, kubeczki po jogurtach, 
plastikowe nakrętki). Efektem 
końcowym pracy twórczej  
najczęściej są wyczarowane 
przez dzieci przestrzenne  
postacie zwierząt.  

11 

Zakładka do książki  

Decoupage na tekturze: 
ozdabianie notatników, podkładek, 
linijek, zakładek do książek. 
Decoupage na drewnie: 
projektowanie i ozdabianie   
zakładek do książek. 
 

Decoupage 
 

Jest to bardzo prosta 
technika zdobienia,           
dostępna dla każdego.    
W warsztatach dla dzieci 
proponujemy formy      
najprostsze, zazwyczaj 
płaskie, robione na       
deseczkach, płytach CD. 

W wersjach bardziej    
zaawansowanych         
używamy szklanek lub  
kieliszków. Powstaje  
wtedy oryginalny  
świecznik lub  
wazonik. 

Wiek uczestników od 6 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  3-6 zł. 

Wiek uczestników od 6 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  5 zł. + koszt podkładu 
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Torebki z koszulek 

Jeżeli chcesz dać drugie życie 
swojej koszulce, przynieś ją 
do nas i zrób z niej stylową 
torebkę. Jest to technika    
prosta w wykonaniu (również 
dla przedszkolaka),              
nie wymaga szycia.              
Zaprojektowaną torebkę      
ozdabiamy według własnego 
uznania. 

Każdy uczestnik przynosi koszulkę. 

 

Wiek uczestników od 7 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  7 zł. 

Torebki ekologiczne 

 
Uczestnicy samodzielnie           
projektują wzory  
lub korzystają  
z gotowych szablonów, 
które przenoszą 
kredkami do tkanin  
na bawełniane torby. 
Następnie żelazkiem  
utrwalają nadruki. 
 

Wiek uczestników od 5 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  4 zł. 

 

7 

Wesołe spinacze 
 
Uczestnicy zajęć malują, 

oklejają i ozdabiają spinacze 

do bielizny. Tworzą 

różnorodne owady i zwierzęta. 

Wiek uczestników od 5 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  4 zł. 

Mali projektanci  

mody 
 

Uczestnicy otrzymują szablony       

postaci z tektury, następnie 

projektują dla nich ubiór.          

Wycinają z materiałów kreacje, 

przyklejają je do szablonu 

i stylizują . 

Wiek uczestników od 5 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  3 zł. 
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Kolejna nasza propozycja to modelowanie z masy solnej. 
Powstałe tą techniką witraże kolorujemy za pomocą farb 
plakatowych, a barwy utrwalamy specjalnym klejem.  

Całość oczywiście wypiekamy.  

Solne upominki 
 
Uczestnicy ozdabiają magnesy           

z masy solnej na dwa sposoby :  
techniką decoupaqe lub malują 
figurki. 

Wiek uczestników od 6 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  4 zł. 

Wiek uczestników od 6 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 90 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  4 zł. 

Witraże z masy solnej 
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Wiek uczestników od 7 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów        
za 1 osobę  

Kolczyki  - 4 zł.  
Bransoletka  - 6 zł. 

Biżuteria 
 
Kreatywne warsztaty nie tylko 
dla dziewcząt, również           
dla chłopców, którzy podczas 
zajęć wykonają biżuterię  
dla mamy, siostry lub babci.  
Piękne naszyjniki, kolczyki 
lub bransoletki mogą stać się 
prawdziwym „dziełem sztuki”. 

Breloczki 
Na zajęciach uczestnicy    
zaprojektują i wykonają     
unikatowe breloczki             
ze sznurków, filcu i koralików. 
Breloczki, mogą  stanowić 
wspaniały prezent dla bliskiej 
osoby.  

Wiek uczestników od 6 lat 

Liczebność grupy do 25 osób 

Czas trwania 45-60 min. 

Koszt materiałów za 1 osobę  5 zł. 


