
CENNIK WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W MILÓWCE 

 

MALARSTWO NA SZKLE: 

Cel warsztatów: 

 zapoznanie dzieci i młodzieży z historią tradycyjnego malarstwa na szkle  

 pobudzenie wyobraźni oraz opanowanie techniki malarskiej  

 wspólne zajęcia pod okiem instruktora 

Czas trwania: 1,5-2h 

Materiały zapewnia organizator: Szkła, Farby ,Kartki z bloku ,Pędzle, Ołówki, Środki czyszczące 
 
Uczestnik może zabrać wykonana przez siebie pracę 
Po warsztatach uczestnicy znają podstawowe zasady malowania na szkle 

 CENA: 16 zł od osoby  

Ilość uczestników: min. 10 max 15 osób ( przy większej ilości osób możliwość przeprowadzenia 

warsztatów w dwóch grupach) 

CERAMIKA: 
 
Cel warsztatów: 

 przybliżenie pracy w glinie  

 wspólne zajęcia z instrktorem 
 
czas trwania: 1,5-2h 
Materiały zapewnia organizator: 
Glina , miski, woda, ręczniki papierowe 
Po warsztatach uczestnicy znają zasady lepienia różnych przedmiotów z gliny 
 
Uczestnik może zabrać wykonana przez siebie pracę 
 
Cena warsztatów: 15 zł od osoby  
 
BIBUŁKARSTWO: 
Cel warsztatów: 

 zapoznanie uczestników z tradycją bibułkarstwa  

 przedstawienie zastosowania wyrobów bibułkowych dawniej i dziś 

 pokaz wytwarzania kwiatów 

 rozwijanie zdolności manualnych  
Czas trwania:1,5-2h 

Materiały zapewnia organizator: 

Bibuła, nożyczki, drut, wzory kwiatów 

Po warsztatach uczestnicy potrafią; przedstawić historię bibułkarstwa 



Znają zastosowanie wyrobów bibułkarskich dawniej i współcześnie, wykonać kwiaty z bibuły (podczas 

jednych warsztatów uczymy się max. 2 wzory kwiatów) 

Ilość uczestników: min. 10 max 15 osób ( przy większej ilości osób możliwość przeprowadzenia 

warsztatów w dwóch grupach) 

Uczestnik może zabrać wykonana przez siebie pracę 
 

Cena warsztatów: 15 zł od osoby 

Tradycyjne ozdoby choinkowe z opłatka; 

Cel warsztatów: 

- przybliżenie uczestnikom tradycji wykonywania tradycyjnych ozdób z opłatka tzw. Światów 
 
Materiały zapewnia organizator: 
- opłatki, nożyki, artykuły plastyczne 
Czas trwania : 1,5-2h 

Uczestnik może zabrać wykonaną przez siebie pracę 
 
Po warsztatach uczestnicy potrafią: wykonać tradycyjną ozdobę choinkową z opłatka 
 

Ilość uczestników: min. 10 max. 15 osób ( przy większej ilości osób możliwość przeprowadzenia 

warsztatów w dwóch grupach) 

Cena warsztatów:  15zł od osoby 

PAPIEROWA WIKLINA 

Celem warsztatów jest rozwój zdolności manualnych oraz wyobraźni i wrażliwości estetycznej   

Materiały zapewnia organizator: nożyczki, papier, wzory, materiały do dekoracji , drut, klej 

CZAS TRWANIA: 1,5- 2h 

Po warsztatach uczestnicy potrafią przygotować papierową wiklinę oraz wykonać serduszko z papierowej 

wikliny  

  Uczestnik może zabrać wykonaną przez siebie pracę 
 

Ilość uczestników: min. 10 max. 15 osób ( przy większej ilości osób możliwość przeprowadzenia 

warsztatów w dwóch grupach) 

Cena warsztatów:  15zł od osoby 

 

 

 



FILCOWANIE  (na mokro) 

Celem warsztatów jest rozwój zdolności manualnych oraz wyobraźni i wrażliwości estetycznej   

Materiały zapewnia organizator: wełna, mydło, folia bąbelkowa,  

CZAS TRWANIA: 1,5- 2h 

Po warsztatach uczestnicy potrafią wykonać proste formy – filcowe ( metodą na mokro) 

  Uczestnik może zabrać wykonaną przez siebie pracę 
 

Ilość uczestników: min. 10 max. 15 osób ( przy większej ilości osób możliwość przeprowadzenia 

warsztatów w dwóch grupach) 

Cena warsztatów:  15zł od osoby 

 

 

 


