
Domki dla pszczół 
i owadów
pożytecznych
Warsztaty dla szkół i przedszkoli



O nas

DIY jest zapisane w naszym kodzie DNA.
Od 7  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 Cię i zachęcić do stylu DIY! :)
Nasz team to: Dagmara i Agnieszka, oraz nasi partnerzy

Mikołaj i Paweł.

Warsztaty przyrodnicze

Jak bardzo zaskakująca i zachwycająca może być otaczająca nas

przyroda?

Czy oprócz pszczół są jeszcze inne pożyteczne owady? A jeśli tak to

jakie? 

Jak wygląda życie pszczół i dlaczego tak bardzo powinniśmy o nie

dbać?

Jak możemy im pomóc? 

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas warsztatów tworzenia

domków dla pszczół i pozytywnych owadów.



Dom dla pszczół i owadów -
drewniany duży
Taki domek dla pszczół i owadów pożytecznych to jak hotel dla nas. 
Mogą w nich zamieszkać nowi lokatorzy właściwie od zaraz.

Warsztaty z tworzenia dużych domków z drewna 
Warsztaty dla dzieci klasy 3-8 i starsze
Cena: 60 zł/os, przy zgłoszeniu 2 i więcej klas 50 zł/os
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Dom dla pszczół i owadów -
drewniany mały
Taki domek dla pszczół i owadów pożytecznych to jak hotel dla nas. 
Mogą w nich zamieszkać nowi lokatorzy właściwie od zaraz.

Warsztaty z tworzenia małych domków z drewna 
Warsztaty dla dzieci klasy od 1 
Cena: 50 zł/os, przy zgłoszeniu 2 i więcej klas 45 zł/os
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Domek dla pszczół - z recyklingu
Domek stworzony z materiałów recyklingowych.

Warsztaty z tworzenia małych domków z recyklingu 
Warsztaty dla przedszkoli i szkół
Cena: 40 zł/os, przy zgłoszeniu 3 i więcej grup/klas cena 38 zł/os
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Hotel dla pszczół i owadów
pożytecznych - z recyklingu
Projekt dla całej klasy, każdy ma okazję dołożyć swoją cegiełkę.
Hotel po wykonaniu przez klasę zostaje na terenie szkoły.

Na dachu hotelu tworzymy mini ogród.
Cena: 890 zł (ok. 40 zł/os)
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Informacje organizacyjne

Miejsce zajęć
Zajęcia mogą być realizowane na terenie całej Polski dla
przedszkoli, szkół i innych organizacji.
Do warsztatów poza Warszawą dodatkowym kosztem
jest dojazd.

Rezerwacje

Prosimy o rezerwacje terminów min. z 2 tygodniowym
wyprzedzeniem.  W okresach przedświątecznych
prosimy o rezerwację na ok. 3-4 tygodnie wcześniej.
Aby dokonać rezerwacji terminu prosimy o kontakt tel.
pod nr 602 211 911 lub mail hello@ccdiy.pl. W
wiadomości prosimy o wskazanie dogodnego terminu,
liczby osób oraz miejsca zajęć.
Minimalna liczba osób: 15. W przypadku mniejszej grupy
opłata jak za 15 os.

ccdiy.pl | hello@ccdiy.pl | tel. 602 211 911


