
Kreatywne warsztaty
DIY dla dzieci



O nas

DIY jest zapisane w naszym kodzie DNA.
Od 6 lat prowadzimy warsztaty DIY z dorosłymi i dziećmi.
Nasze doświadczenia to suma prób i błędów podjętych przy
realizacji nie raz zwariowanych pomysłów w domowym
zaciszu.
Kochamy otaczać się własnoręcznie wykonanymi
przedmiotami,
a wolny czas spędzać zawsze kreatywnie i twórczo. Mamy
nadzieję, zainspirować Państwa i zachęcić do stylu DIY! :)
Nasz team to: Dagmara i Agnieszka oraz nasi partnerzy
Mikołaj i Paweł.
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Lista warsztatów
Warsztaty przyrodnicze
Domki dla pszczół i owadów pożytecznych - kilka propozycji
Domki dla ptaków
Spiżarka dla wiewiórki
Karmniki dla ptaków
Stołówka dla ptaków - kule ziarnowe i inne formy dokarmiania
ptaków
Lasy w słoiku
Pustynia w szkle
Wiszący ogród terapeutyczny 
Dynie inaczej
Obrazy z mchu
Obrazy z suszonych roślin
Skalniaki w wiaderku

1.

drugie życie t-shirtów
string art
decoupage
zegary z gazety
dekorowanie słoików
malowanie koszulek/toreb

2. Warsztaty recyklingowe

warsztaty mydlarskie
tworzenie musujących kul do kąpieli
świece żelowe
świece plastyczne
świece z wosku pszczelego
warsztaty zapachowe woreczki
pachnące sole do kąpieli

3. Warsztaty kosmetyczne i świece
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Lista warsztatów

Transfer napisów na drewno
Linoryt
Origami
Malowanie ceramiki
Eksperymenty z suchym lodem
Makrama - kwietnik
Łapacz snów

4. Warsztaty różne

Wianki bożonarodzeniowe
Stroiki bożonarodzeniowe
Dekorowanie bombek
Kartki świąteczne
Dekoracje na choinkę z makramy
Dekorowanie pierników
Świąteczne świece 

5. Warsztaty świąteczne

Wieżowiec dla owadów
Ogród wertykalny

6. Warsztaty teambuilding
Warsztaty, podczas których klasy tworzą wspólnie jeden projekt.
Mogą to być m.in.

Ucho na Świat
Świat w zasięgu nosa
Moja Sahara
Bujanie w obłokach, czyli przygoda w Himalajach
Od świtu do zmierzchu, czyli dzień nad Gangesem

7. Warsztaty inspiracyjne
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Domek dla pszczół i pożytecznych
owadów
Pakiet zawiera: deseczki, klej, wypełniacze na
warsztaty dla każdego dziecka + prelekcja edukacyjna.

Cena: 45 zł/os 
Dzieci od 9 lat

EKO domki dla pszczół - warsztaty
recyklingowe
Pakiet zawiera: puszki, materiały dekoracyjne do
puszek dla każdego dziecka + prelekcja edukacyjna.

Cena: 35 zł/os 
Dzieci od 7 lat

WARSZTATY 
PRZYRODNICZE

Domki dla ptaków
Pakiet zawiera: deseczki oraz klej + prelekcja
edukacyjna.

Cena: 40 zł/os 
Dzieci od 8 lat

Spiżarka dla wiewiórki
Pakiet zawiera: deseczki oraz klej +
prelekcja edukacyjna.

Cena: 40 zł/os 
Dzieci od 8 lat
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Karmniki dla ptaków

Cena: 40 zł/os
Dzieci od 8 lat

Stołówka dla ptaków
Pakiet zawiera: materiały do stworzenia kul
ziarnowych oraz wiszących orzeszków, patyk do
zawieszenia. Prelekcja edukacyjna.

Cena: 39 zł/os
Dzieci od 7 lat 

Las w słoiku - zamknięty lub z
korkiem
Pakiet zawiera: wszystkie materiały niezbędne do
wykonania lasu w słoju. Prelekcja edukacyjna.
Cena: 
59 zł/os słój z nakrętką
79 zł/os słój dekoracyjny z korkiem 25 cm
Wszystkie grupy wiekowe

Wiszący ogród
aromaterapeutyczny
Pakiet zawiera: ramę do zawieszenia, rośliny i
zioła do zasadzenia. Panel edukacyjny. Jedna
klasa tworzy 1 ogród.

Cena: 990 zł 

Pakiet zawiera: deseczki oraz klej +
prelekcja edukacyjna.

WARSZTATY 
PRZYRODNICZE
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Dynie inaczej (dynie z materiału lub
dekorowanie dyń)
Pakiet zawiera: wszystkie niezbędne materiały dla
każdego uczestnika
Cena: 
39 zł/os dynie z materiału 
49 zł/os dynie dekorowane
Dzieci od 8 lat

Obrazy z mchu
Pakiet zawiera: ramę do obrazu, chrobotek, podkład,
klej na gorąco dla każdego uczestnika.

Cena: 50 zł/os 
Dzieci od 9 lat

Mini skalniaki w wiaderku
Pakiet zawiera: wiaderko i wszystkie niezbędne materiały.
Skalniaki realizujemy z roślin dostępnych w danym
sezonie i mogą to być m.in. rośliny ogrodowe, sukulenty,
mini choinki. Prelekcja edukacyjna.

Cena: 40 zł/os i 60 zł/os. za skalniak z
choinką
Dzieci od 6 lat

Pustynia w szkle
Pakiet zawiera: wszystkie materiały niezbędne do
wykonania pustyni w szkle. Prelekcja edukacyjna.

WARSZTATY 
PRZYRODNICZE

Cena: 70 zł/os 
Dzieci od 6 lat
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Drugie życie t-shirtów
Pakiet zawiera: t-shirt, z którego powstaną różne
użyteczne formy np. bransoletka, torba na zakupy.

Cena: 40 zł/os 
Dzieci od 6 lat

Decoupage
Pakiet zawiera: notes, deseczkę lub drewniane
pudełeczko, kleje, pędzelki, materiały do oklejania.

Cena: 50 zł/os
Dzieci od 8 lat

Warsztaty recyklingowe

String Art
Pakiet zawiera: deseczkę z nabitymi gwoździami, nici,
zadaniem dzieci  jest przewlec nitkę tak, aby wypełnić
wzór. Świetna manualna praca dla wszystkich.

Cena: 40 zł/os
Dzieci od 7 lat 

Zegar z gazety 
Pakiet zawiera: gazety, mechanizm zegara, klej,
część nawiniętych rurek z gazety.

Cena: 35 zł/os
Dzieci od 8 lat 
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Dekorowanie słoików
Pakiet zawiera: materiały do dekoracji słoja. Sam słój w
ramach recyklingu przynoszą dzieci.
Słoje można wykonać tematycznie do pory roku.
Zaprezentowany na zdjęciu słój świąteczno-zimowy,
może być słój oklejony sznurkiem czy zrobiony techniką
decoupage.

Cena: 30 zł/os
dzieci os 7 lat 

Warsztaty recyklingowe

Malowanie ekotorby lub koszulki
Pakiet zawiera: ekotrobę lub koszulke, farby,
szablony.

Cena: 40 zł/os
dzieci od 8 lat 



7

Warsztaty kosmetyczne i świece

Świece plastyczne
Pakiet zawiera: świecę do ozdoby, woski
plastyczne.

Warsztaty mydlarskie
Pakiet zawiera: bazę do wykonania mydełek, olejki
zapachowe, barwniki. Panel edukacyjny dot. higieny.

Cena: 35 zł/os
dzieci od 8 lat 

Musujące kule do kąpieli
Pakiet zawiera: materiały sypkie bazowe, olejki
zapachowe, barwniki, foremki na kule. Panel
edukacyjny dot. higieny.

Cena: 35 zł/os
Dzieci od 8 lat

Świece żelowe
Pakiet zawiera: słoiczki/pojemniki szklane na świece,
barwniki, olejki zapachowe, knoty.

Cena: 35 zł/os 
Dzieci od 8 lat

Cena: 35 zł/os 
Dzieci od 8 lat
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Warsztaty zapachowe woreczki
Pakiet zawiera: materiał na woreczki, suszone kwiaty,
olejki eteryczne i zapachowe.
Dzieci stworzą 2-3 woreczki z różnymi kompozycjami
zapachowymi. Panel edukacyjny dot. zapachów,
znaczenia i wpływu olejków eterycznych na człowieka.

Cena: 35 zł/os
Dzieci od 7 lat 

Warsztaty kosmetyczne i świece

Pachnące i naturalne sole do
kąpieli
Pakiet zawiera: słoiczki, materiały sypkie
bazowe, olejki zapachowe. Panel
edukacyjny o znaczeniu składników, ich
pochodzeniu i wpływie na nasz organizm.

Cena: 35 zł/os
Dzieci od 8 lat 

Świece z wosku pszczelego
Pakiet zawiera: arkusze wosku pszczelego, knot,
wosk pszczeli, pojemniczek na świecę. Dzieci
wykonają święcę z więzy oraz z wosku topionego.
Panel edukacyjny dot. wosku pszczelego i jego
właściwości.
Cena: 50 zł/os
Dzieci od 8 lat 
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Transfer napisów na drewno
Pakiet zawiera: deseczki, klej, wzory do transferu i inne
materiały 

Cena: 40 zł/os
Dzieci od 8 lat 

Warsztaty różne

Linoryt
Pakiet zawiera: płytkę do linorytu, dłutka,
farby, papier.
Panel edukacyjny dot. techniki linorytu.

Cena: 45 zł/os
Dzieci od 9 lat 

Origami
Pakiet zawiera: papier kolorowy do origami

Cena: 25 zł/os
Dzieci od 8 lat 

Malowanie ceramiki
Pakiet zawiera: kubek dla każdego uczestnika,
farby do ceramiki, pędzle.

Cena: 45 zł/os
Dzieci od 7 lat 
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Eksperymenty z suchym lodem
Warsztaty w formie pokazu oraz doświadczeń
wykonanych przez uczestników. 
Na koniec warsztatów razem z dziećmi robimy
lody molekularne.

Cena: 690 zł/grupa do 30 os. 

Kwietnik z makramy
Pakiet zawiera: sznurki makramowe i osłonkę do
doniczki.

Cena: 30 zł/os
Dzieci od 10 lat 

Łapacz snów
Pakiet zawiera: obręcz, sznurki, piórka dla
każdego uczestnika

Cena: 35 zł 
Dzieci od 8 lat
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Wianki bożonarodzeniowe
Pakiet zawiera: bazę wianka do dekoracji, zielone
gałązki, materiały dekoracyjne dla każdego uczestnika.
Panel edukacyjny dot. znaczenia wianka i świąt.

Cena: 45 zł/os
Dzieci od 7 lat 

Stroiki bożonarodzeniowe
Pakiet zawiera: świece, zielone gałązki i materiały
dekoracyjne dla każdego uczestnika. 
Panel edukacyjny dot. znaczenia stroika i świąt

Dekorowanie bombek
Pakiet zawiera: bombkę, materiały dekoracyjne, farbki dla
każdego uczestnika. Panel edukacyjny.

Cena: 35 zł/os
Dzieci od 7 lat

Kartki świąteczne
Pakiet zawiera: papier bazę do kartek, materiały
dekoracyjne.
Panel edukacyjny.

Cena: 35 zł/os
Dzieci od 7 lat 

Warsztaty bożonarodzeniowe

Cena: 45 zł/os
Dzieci od 7 lat 
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Ozdoby choinkowe eko
Pakiet zawiera: sznureczki, drewniane kółka, korale.
Każde dziecko wykona kilka dekoracji choinkowych w
stylu eko. 

Cena: 30 zł/os 
Dzieci od 8 lat

Dekorowanie pierników
Pakiet zawiera: po kilka pierniczków dla każdego
dziecka, materiały do dekorowania.

Cena: 30 zł/os
Dzieci od 6 lat 

Świąteczne świece DIY
Pakiet zawiera: wosk sojowy, pojemniki do świec,
knoty, materiały dekoracyjne w klimacie świąt.

Cena: 50 zł/os
Dzieci od 8 lat

Warsztaty bożonarodzeniowe
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Wieżowiec dla owadów
Warsztat przeznaczony do wspólnego wykonania przez
jedną klasę uczniów.
Pakiet zawiera: wszystkie materiały niezbędne do
wykonania domku dla wielu gatunków pożytecznych
owadów.

Cena: 990 zł/1 wieżowiec

Zielona ściana lub
ogród wertykalny

Warsztat przeznaczony do
wspólnego wykonania przez
jedną lub kilka klas uczniów.
Ogród wertykalny może
zawisnąć na szkolnej ścianie,
każda klasa może wykonać inny
etap prac przy tworzeniu ogrodu.
Pakiet zawiera: wszystkie
materiały niezbędne do
wykonania ogrodu, instrukcję
pielęgnacji. 
Zielona ściana tworzona jest z
chrobotka i mchu poduszkowego
impregnowanego.
Ogród wertykalny tworzony jest
z naturalnych roślin.

Cena: 
Ściana z chrobotka: 700 zł/m2
Ogród wertykalny 1 500 zł/m2

Warsztaty teambuilding
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Ucho na Świat
Każde miejsce ma swoje niepowtarzalne brzmienie i puls. 
Wraz z nami dzieci przeniosą się m.in. w miejsce, gdzie gra
orkiestra symfoniczna o niezliczonej liczbie instrumentów. 
Dzieci dowiedzą się również, jakie znaczenie ma cisza, gdzie
rodzą się dźwięki i do czego są ludziom potrzebne, a ponadto
jak brzmi piasek na pustyni, woda w Oceanie, i pewien fresk w
katedrze w Sienie, zimowy wiatr na szczycie Everestu i zdjęcia
Indian z XIX wieku. Warsztaty prowadzone są w formie bajki o
chłopcu, który zgubił dźwięki. Wraz z dziećmi wyruszamy w
podróż po świecie, by pomóc mu je odnaleźć.

Cena: 900 zł/spotkanie maksymalnie 
dla 3 klas łącznie

Warsztaty inspiracyjne
warsztaty autorskie oparte o przeżycia osób prowadzących

Świat w zasięgu nosa
Wszystko ma jakiś zapach: miejska ulica, polna droga,
mieszkanie przyjaciół, międzynarodowe lotnisko i świt
na sawannie. Ludzki zmysł węchu zapamiętuje o wiele
więcej niż oczy i uszy. Każde miejsce, które będziemy
odwiedzać zilustrują nie tylko zdjęcia, ale przede
wszystkim zapachy. Na koniec dzieci same staną się
zapachowymi wirtuozami i skomponują jedną z
najbardziej znanych azjatyckich mieszanek.

Cena: 900 zł/spotkanie maksymalnie 
dla 3 klas łącznie

W trakcie warsztatów „uruchomimy uśpione zmysły”. Dzieci będą doświadczały
świat tylko poprzez nos, lub tylko poprzez uszy. Sensoryczne wrażenia zmysłów,
które zazwyczaj są przesunięte na dalszy plan odkryją przed dziećmi zupełnie nowe
doświadczenia i pokażą, w jaki sposób można odbierać świat i jak się on wtedy
zmienia. Jednocześnie każdy z warsztatów jest egzotyczną podróżą przez Świat.

dla dzieci 
w każdym

wieku

dla dzieci 
w każdym

wieku
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Podwodna wyprawa
daj się oczarować podwodnym Światem. Tam wszystko
jest inne:
kształty, kolory i dźwięki. Dzieci dowiedzą się m.in. jak
„rozmawia” się
pod wodą, dlaczego znikają kolory, jakie zwierzęta
można tam
spotkać. Będą miały również okazję zobaczyć i
przymierzyć nurkowy
ekwipunek. A oprócz naszych opowieści i zdjęć zobaczą
film z prawdziwego nurkowania.

Cena: 900 zł/spotkanie
maksymalnie dla 3 klas łącznie

Warsztaty inspiracyjne

Przygoda na "dachu Świata"
 A gdyby tak wdrapać się na „dach świata”?
Wraz z nami dzieci pójdą na górską wyprawę
w Himalaje – najwyższe góry Świata. Po
drodze dowiedzą się m.in. jak góry wyglądają
z góry, jakie tam żyją zwierzęta,
spotkają swoich rówieśników. Dzieci będą też
miały okazję zobaczyć m.in. liny, czekany, raki
oraz inny sprzęt używany przez wspinaczy.

Cena: 900 zł/spotkanie
maksymalnie dla 3 klas łącznie

dla dzieci 
w każdym

wieku

dla dzieci 
w każdym

wieku

Warsztaty inspiracyjne prowadzą 
Katarzyna i Krzysztof Świdrakowie, 

dziennikarze, podróżnicy



K O N T A K T
DAGMARA GLINKA
TEL. 602 211 911
hello@ccdiy.pl
www.ccdiy.pl

Z  N A S Z Y C H  W A R S Z T A T Ó W  S K O R Z Y S T A L I  M . I N . :

D A N E
Kreatywni s.c.
ul. Liliowa 37T
04-953 Warszawa
NIP 9512497439
nr konta: 53 1140 2004 0000 3702 7972 3107

Uwaga, w przypadku warsztatów stacjonarnych poza
Warszawą doliczamy koszty dojazdu. W przypadku

warsztatów dla min. 60 os. dojazd gratis (do 400 km,
powyżej cena do ustalenia)

Skontaktuj się z nami!


