
Hobbystyczne Warsztaty Artystyczne
Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych mają na celu:  

 -  uświadomienie istoty dizajnu, -  pobudzenie do działań twórczych, -  projektowanie i wykonanie przedmiotów użytkowych, 
-  naukę nowych technik plastycznych i rękodzielniczych,  -  rozwijanie wyobraźni, -  ukazanie przenikania się sztuk, -  naukę pracy 

zespołowej,  -  wspieranie indywidualnych pomysłów,  -  naukę przez zabawę i relaks.

Eko design dla dzieci. Przykładowe tematy warsztatów dla młodszych dzieci:

DOTTKA – hafciarstwo dla każdego
Zajęcia edukacyjne propagujące zanikającą, a tak pasjonującą technikę haftu. Każdy może spróbować swoich sił posługując się autor-
ską metodą haftu na tekturze lub sklejce. Dostępna jest obszerna gama wzorów dostosowana do różnych grup wiekowych.  
Zastosowane materiały: tektura lub sklejka z otworami, różnokolorowe sznurki z odpowiednim zakończeniem umożliwiającym „szycie”.

MAGNETYCZNA ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK
Warsztaty podczas których, dzieci tworzą zakładkę z magnesem. Zapięta w książce przypomni o ostatnio przeczytanym fragmencie. 
Magnetyczne „zapięcie” uniemożliwi jej wypadanie. Zastosowane materiały: papiernicze, magnes, klej.

STYROPIANOWY OBRAZ
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Obrazek na styropianie (serce, kwiat, zwierzę lub formy indywidualne). Tworzenie barw-
nych obrazów przy użyciu resztek tkanin. Zastosowane materiały: arkusz styropianu, tkaniny i materiały pasmanteryjne.

PRZYTULANKA
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Projektowanie i szycie zabawek z resztek materiałów tekstylnych. Prace manualne. Zasto-
sowane materiały: pasmanteryjne.

TORBA RĘCZNIE MALOWANA
Warsztaty podczas których dzieci malują bawełnianą torbę z przeznaczeniem na zakupy, bądź jako worek na obuwie do szkoły. Pro-
jektują barwną kompozycje posługując się szablonami, pieczątkami lub innymi narzędziami malarskimi. Zastosowane materiały: torba 
lniana lub bawełniana, farby do tkanin, pieczątki, szablony.

OBRAZ Z FOLII SAMOPRZYLEPNYCH
Warsztaty podczas których dzieci tworzą obrazki wyklejane z kawałków kolorowych folii samoprzylepnych. Zajęcia idealne dla młod-
szych dzieci rozwijające motorykę małą. Zastosowane materiały: papier i folie samoprzylepne.

KUKIEŁKI TEATRALNE
Projektowanie i tworzenie kukiełek, których konstrukcją jest drewniana łyżka. Zastosowane materiały: papiernicze i pasmanteryjne, klej.

KREATYWNY SPINACZ
Drewniane spinacze jako konstrukcja do tworzenia ruchomych mini-zabawek. Rekin otwierający paszczę ukazuje połkniętą rybkę. 
Tajemniczy prezent skrywający serce. To kilka zabawnych spinaczy-zabawek jakie można wykonać podczas tych zajęć. Zastosowane 
materiały: drewniane spinacze do bielizny, tektura, farby, flamastry, klej.

MAŁY PROJEKTANT MODY
Warsztaty, podczas których, dzieci tworzą olbrzymi obraz - kolaż, projekt kolekcji odzieży. Projekty przygotowują w skali 1:1 uprzednio, 
z pomocą kolegi/koleżanki, odrysowując swoją postać na dużym formacie papieru. Następnie wykorzystując resztki tkanin kleją i 
tworzą dowolne kreacje. Zastosowane materiały: papier szary pakowy, farby, flamastry, resztki tkanin, klej.

TORBA, TOREBKA, ETUI
Warsztaty tworzenia torebeczek lub etui na dowolne skarby. Materiały odpadowe trafiają w ręce małych projektantów. Szyjemy, haftu-
jemy, kleimy, a następnie używamy zaprojektowanych przez siebie przedmiotów. Zastosowane materiały: pasmanteryjne.

CZARY, MARY, CZARY, MARY – KAMIEŃ STARY
Punktem wyjścia jest tekst literacki - opowiadanie o odczarowywaniu, przywracaniu do życia istot uwięzionych w kamieniu. Za pomo-
cą tłustych pasteli, dzieci będą odczarowywać kształty, postacie, zwierzęta z kamieni rzecznych. Zastosowane materiały: kamienie 
rzeczne, pastele tłuste.

Eko_BIŻUTERIA – drugie życie T-SHIRTA
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Warsztaty podczas których dzieci tworzą biżuterię z nici spaghetti. Uczą się również jak zrobić 
takie nici samodzielnie z niepotrzebnego już T-shirta. Zastosowane materiały: nici „spaghetti” lub niepotrzebny podkoszulek do pocięcia.

Eko_MIASTO
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Warsztaty  podczas których dzieci tworzą miasto z pudeł tekturowych, tektury falistej oraz 
innych materiałów recyklingowych. Każdy uczestnik wykonuje jedną bryłę, docelowo wspólnie tworząc miasto. Materiały odpadowe 
trafiają w ręce małych projektantów. Zastosowane materiały: papiernicze, odpady z gospodarstwa domowego, klej.



Eko design dla dzieci. Przykładowe tematy warsztatów dla młodszych dzieci:

Eko_ROBOT
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Zaprojektowanie i wykonanie nowego przedmiotu z odpadów domowych oraz przemy-
słowych. Warsztaty tworzenia upcyclingowych zabawek robotów. Materiały odpadowe trafiają w ręce małych projektantów. Zastoso-
wane materiały: papiernicze, odpady z gospodarstwa domowego, klej.

Eko_POJAZD
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Zaprojektowanie i wykonanie nowego przedmiotu z odpadów domowych oraz przemy-
słowych. Warsztaty tworzenia upcyclingowych pojazdów. Materiały odpadowe trafiają w ręce małych projektantów. Zastosowane 
materiały: papiernicze, odpady z gospodarstwa domowego, klej.

Eko_LAMPA
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Zaprojektowanie i wykonanie nowego przedmiotu z odpadów domowych oraz przemy-
słowych. Warsztaty podczas których dzieci zastanawiają się nad problemem światła, projektują lampę, bądź inny przedmiot który daje 
ciekawe efekty świetlne. Materiały odpadowe trafiają w ręce małych projektantów. Zastosowane materiały: papiernicze, odpady z 
gospodarstwa domowego, klej.

Eko_OBRAZ 
inspiracja malarstwem aborygeńskim
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Tworzenie obrazu w technice upcyklingowego dot painting- tło styropian-kolor nakrętki 
plastikowe. Malarstwo aborygeńskie jako inspiracja do tworzenia. Materiały odpadowe trafiają w ręce małych projektantów. Zastoso-
wane materiały: arkusz styropianowy, nakrętki plastikowe różnych formatów.

Eko_ZWIERZAK
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Zaprojektowanie i wykonanie nowego przedmiotu z odpadów domowych oraz przemy-
słowych. Warsztaty tworzenia upcyclingowych zwierząt inspirowanych światem prehistorycznej dżungli. Materiały odpadowe trafiają 
w ręce małych projektantów. Zastosowane materiały: papiernicze, odpady z gospodarstwa domowego, klej.

Design dla dzieci. Praca zespołowa. Przykładowe tematy warsztatów dla młodszych dzieci:

ZAMEK 
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Warsztaty podczas których dzieci tworzą zamek z pudeł tekturowych, tektury falistej oraz 
innych materiałów recyklingowych. Każdy uczestnik wykonuje jedną bryłę, docelowo wspólnie tworząc miasto. Materiały odpadowe 
trafiają w ręce małych projektantów. Zastosowane materiały: papiernicze, odpady z gospodarstwa domowego, klej.

GIGANTYCZNA STONOGA 
Warsztaty podczas których dzieci tworzą wspólny obraz na kilku dużych arkuszach papieru. Kontur postaci narysowany wcześniej, a 
dzieci zespołowo opracowują poszczególne elementy w dowolnej technice (wyklejanie, malowanie itp.). Ostatni etap prac to łączenie 
wszystkich elementów tworząc wspólną, długą stonogę. Zastosowane materiały: arkusze szarego papieru pakowego, farby, flamastry, 
kredki, klej.

Warsztaty rękodzielnicze dla osób dorosłych (w szczególności dla seniorów). Przykładowe tematy:

FILCOWANIE NA MOKRO
Zapoznanie z różnymi gatunkami wełny prezentowanymi podczas warsztatów. Nauka tworzenia tkaniny z wełny czesankowej tech-
niką filcowania na mokro. Podczas pierwszego spotkania wykonamy kawałek tkaniny, z której powstanie barwny obraz bądź broszka. 
Zastosowane materiały: wełna czesankowa południowo amerykańska, mydło, przypinka, klej.

MAKRAMA kwietnik wiszący
Wykonanie wiszącego kwietnika przy użyciu prostych splotów makramowych. Warsztaty polecane jako pierwsze spotkanie z makra-
mą. Zastosowane materiały: sznurki bawełniane.

MAKRAMA
Tworzenie wiszącej formy ozdobnej na bazie podstawowych splotów makramowych. Kursanci z gałęzi i różnych gatunków sznurków 
uplotą przestrzenną, ażurową tkaninę. Zastosowane materiały: sznurki bawełniane, kawałek drewna.

DOTTKA – hafciarstwo dla każdego
Zajęcia edukacyjne propagujące zanikającą, a tak pasjonującą technikę haftu. Każdy może spróbować swoich sił posługując się autor-
ską metodą haftu na tekturze lub sklejce. Dostępna jest obszerna gama wzorów dostosowana do różnych grup wiekowych. 
Zastosowane materiały: tektura lub sklejka z otworami, różnokolorowe sznurki z odpowiednim zakończeniem umożliwiającym „szycie”.

NASZYJNIK Z EFEKTEM PORCELANY
Warsztaty tworzenia biżuterii z motywem kwiatowym. Niezwykle dekoracyjna i efektowna technika formowania folii sklejonej z papierem 
ryżowym, dające efekt trójwymiarowych bukietów. Zastosowane materiały: folia sospeso, papier ryżowy, klej, materiały pasmanteryjne.



Warsztaty rękodzielnicze dla osób dorosłych (w szczególności dla seniorów). Przykładowe tematy:

WSTĄŻKA MALOWANA 
Warsztaty inspirowane folklorem polskim i bogactwem strojów ludowych. Szerokie wstążki malowane ręcznie w ornamenty występu-
jące lokalnie lub inspirowane sztuką współczesną. Zastosowane materiały: wstążka szer. min 8 cm, farby do tkanin, szablony, wzory.

DRUGIE ŻYCIE T-SHIRTA tworzenie z nici „spaghetti”
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Warsztaty podczas których uczestnicy tworzą biżuterię z nici „spaghetti” - naszyjnik bądź 
bransoletkę. Nauczą się pozyskiwać takie nici samodzielnie z niepotrzebnego już T-shirta. Kolejne spotkanie nauczy dziergania na 
palcach np. dywanika lub narzuty na łóżko. Zastosowane materiały: nici „spaghetti” lub niepotrzebny podkoszulek do pocięcia.

WIKLINIARSTWO
Wiosenne wyploty z zielonej wikliny. Poznanie możliwości przestrzennego formowania gałązek wiklinowych. Tworzenie form zwierzę-
cych i kwiatowych -ozdoby do ogrodu lub na balkon. Możliwość prowadzenia warsztatów nauki tworzenia stroików świątecznych  
lub koszyków. Zastosowane materiały: zielona wiklina, młode gałęzie.

MALOWANA TORBA na zakupy
Warsztaty inspirowane folklorem polskim i bogactwem strojów ludowych. Torba bawełniana malowana ręcznie z ornamentem wystę-
pującym lokalnie lub z indywidualnymi projektami uczestników. Możliwość tworzenia barwnych kompozycji posługując się szablonami, 
pieczątkami lub innymi narzędziami malarskimi. Zastosowane materiały: torba lniana lub bawełniana, farby do tkanin, pieczątki, szablony.

NACZYNIE GLINIANE
Warsztaty tworzenia form użytkowych z gliny. Talerz, patera lub kubeczek lepiony z wałków. Możliwe zamienne zastosowanie gliny 
samoutwardzalnej. Zastosowane materiały: glina (lub glina samoutwardzalna).

MALARSTWO NA SZKLE
Nauka malowania na szkle, techniki niełatwej lecz bardzo wdzięcznej. Tworzenie z zastosowaniem przygotowanych wzorów lub  
z indywidualnym kreowaniem. Zastosowane materiały: ramka ze szkłem, farby akrylowe, marker, kolorowe papiery lub folia aluminiowa.

STYROPIANOWY OBRAZ
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Tworzenie barwnych obrazów przy użyciu resztek tkanin. Warsztaty wymagają skupienia 
oraz rozwijają motorykę dłoni. Zastosowane materiały: arkusz styropianu, tkaniny i materiały pasmanteryjne.

PACYNKA lub PRZYTULANKA
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Projektowanie i szycie zabawek z resztek materiałów tekstylnych. Prace manualne.  
Zastosowane materiały: pasmanteryjne.

ŚWIATY bożonarodzeniowe z opłatków
Historia polskich tradycji bożonarodzeniowych opowiedziana i za demonstrowana w opłatkowych „światach”. Nauka tworzenia prze-
strzennych form z kolorowych opłatków przynoszących domostwu szczęście. Zastosowane materiały: opłatki.

PAJĄKI ZE SŁOMY (ozdoby bożonarodzeniowe)
Historia polskich tradycji bożonarodzeniowych opowiedziana i za demonstrowana przez „pająki” ze słomy. Nauka tworzenia prze-
strzennych form z cienkich rurek naturalnej słomy ozdobionych bibułkowymi kalinkami. Zastosowane materiały: bibuła, sznurek lniany 
lub bawełniany, słomki naturalne.

ZIELNIK
Projektowanie własnego zielnika z suszonymi roślinami, uzupełnionego odręcznymi rysunkami lub rycinami ze starych atlasów. Nauka 
prac introligatorskich. Wykonanie metalowych okuć na narożnikach okładki oraz osadzenie nitów. Zastosowane materiały: tektura, 
papier szary, okucia metalowe, nity.

KURSY RYSUNKOWE I MALARSKIE
Moliwość organizacji spotkań cyklicznych mających na celu rozwijanie pasji twórczych.

Dla młodzieży polecane wszystkie warsztaty dla dorosłych oraz - design dla młodzieży:

METALOWE SERCE
Warsztaty modelowania przestrzennego ażurowej siatki metalowej. Tworzenie form ozdobnych do eksponowania jak rzeźbę lub do 
zawieszenia, albo używania jako wieszak na biżuterię. Zastosowane materiały: siatka metalowa, obcęgi, ewentualnie spray’e do metalu.

DOM MARZEŃ
Tworzenie makiety architektonicznej „Domu Moich Marzeń” lub „ Dom Przyszłości”. Warsztaty modelowania makiet z różnych gatun-
ków tektury i tworzyw. Zastosowane materiały: tektura falista, tektura wielowarstwowa, materiały z tworzyw sztucznych, materiały 
odpadowe pochodzące z gospodarstwa domowego.

KURSY RYSUNKOWE, MALARSKIE I PROJEKTOWE
Moliwość organizacji spotkań cyklicznych (w formie kursu) mających na celu rozwijanie pasji twórczych.



Cykle tematyczne:

Cykl podczas którego przy każdym spotkaniu powstanie nowy produkt. Dowolność materiałów. Pierwszym produktem może 
być np. lampa, kolejne spotkania: siedzisko, zabawka, dywan, przegroda przestrzeni itp.

ŚWIATŁO – OD PRADAWNYCH MROKÓW DO DIZAJNU
Punktem wyjścia jest opowieść o świetle, jego historii, znaczeniu symbolicznym, czasach współczesnych (tekst odpowiedni do wieku 
uczestników), zaprojektowanie i wykonanie własnej lampy.

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA? – DZIĘKI MNIE
Punktem wyjścia jest krótka historia książki (od starożytności po czasy współczesne), informacje o papierze, druku, wartości książki (teksty, 
pogadanka, rozmowa odpowiednia do wieku uczestników). Zaprojektowanie i wykonanie własnej książki (odręczne rysunki, kolaże).

SCENOGRAFIA, CZYLI BEZ CZEGO NIE MOŻE OBEJŚĆ SIĘ TEATR
Punktem wyjścia jest krótka historia scenografii, wyjaśnienie terminu, pokazanie różnych rozwiązań scenograficznych tego samego 
przedstawienia, wybór tekstu literackiego do stworzenia własnej scenografii.

ZABAWKA – OD PRADZIEJÓW DO DIZAJNU
Punktem wyjścia jest opowieść o historii zabawki, jej znaczeniu, czasach współczesnych (tekst odpowiedni do wieku uczestników), 
zaprojektowanie i wykonanie własnej zabawki.

Warsztaty o tematyce świątecznej:

POJAZD-STROIK NA STÓŁ ŚWIĄTECZNY
Warsztaty podczas których powstaną pojazdy na jajka - ozdoba na stół wielkanocny.

WIOSENNA ECO BIŻUTERIA
Warsztaty tworzenia biżuterii z materiałów odpadowych. Stylistyka nawiązująca do świąt lub wiosny. 

WIKLINIARSTWO stroik na stół wielkanocny
Wiosenne wyploty z zielonej wikliny. Tworzymy stroik ze świeżej wikliny z dodatkami gałązek lub kwiatów z okolicznych lasów i ogrodów.

ŚWIATECZNY KAPTUREK NA JAJKA
Projektowanie i ozdabianie „kapturków”  świątecznych na jajka. Celem warsztatów jest wykonanie kompletu kapturków chroniących 
temperaturę ugotowanych jajek. 

STYROPIANOWA PISANKA
Ozdabianie, malowanie, klejenie, wykonywanie ozdobnej pisanki na bazie styropianowej formy. Wykorzystanie tkanin, materiałów 
pasmanteryjnych, pachnących przypraw.

Eko_STOIK NA STÓŁ ŚWIĄTECZNY
Warsztaty tworzenia stroików na świąteczny stół z materiałów odpadowych.

Eko_CHOINKA
Warsztaty tworzenia choinek z materiałów odpadowych.

KUKIEŁKI TEATRALNE – Mikołaj lub Śnieżynka
Projektowanie i wykonanie kukiełek teatralnych o tematyce świątecznej.

KREATYWNY SPINACZ motyw świąteczny
Wykonanie estetycznego przedmiotu użytkowego. Ozdabianie drewnianych spinaczy do bielizny materiałami ekologicznymi. Nadanie 
temu przedmiotowi nowej funkcji - estetycznej przypinki, biżuterii bądź innej, dowolnej. 

MAGNETYCZNA ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK motyw świąteczny
Warsztaty tworzenia zakładek z magnesem. Zapięta w książce przypomni o ostatnio przeczytanym fragmencie. Magnetyczne „zapię-
cie” uniemożliwi jej wypadanie. Zastosowane materiały: papiernicze, magnes, klej.

ECO BIŻUTERIA z T-shirtów– NASZYJNIK LUB BRANSOLETKA prezent świąteczny dla Mamy, Babci, Koleżanki
Wyjaśnienie pojęcia upcyklingu w praktyce. Warsztaty podczas których powstaną prezenty świąteczne - biżuteria z nici spaghetti. Nauka 
samodzielnego wykonania takich nici z niepotrzebnego już T-shirta. 

ŚWIATY bożonarodzeniowe z opłatków
Historia polskich tradycji bożonarodzeniowych opowiedziana i za demonstrowana w opłatkowych „światach”. Nauka tworzenia prze-
strzennych form z kolorowych opłatków przynoszących domostwu szczęście. Zastosowane materiały: opłatki.

PAJĄKI ZE SŁOMY (ozdoby bożonarodzeniowe)
Historia polskich tradycji bożonarodzeniowych opowiedziana i za demonstrowana przez „pająki” ze słomy. Nauka tworzenia prze-
strzennych form z cienkich rurek naturalnej słomy ozdobionych bibułkowymi kalinkami. Zastosowane materiały: bibuła, sznurek lniany 
lub bawełniany, słomki naturalne.

Kontakt: gosia@gosiapekaladesign.com | www.gosiapekaladesign.com | tel. +48 608 46 69 76


