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_______________________________________________________________________________________________ 

ANIMACJE EDUKACYJNE 
_______________________________________________________________________________________________ 

SPOTKANIE Z PANIĄ JESIEŃ 
Podczas animacji dzieci: 

 wykonają zawieszkę z filcu w kształcie liścia lipy, dębu lub klonu, 

 odszukają skarby jesieni w skrzyni Pani Jesieni, 

 wezmą udział w improwizacji dramowej w maskach/opaskach pt. „Jesienna opowieść”.  
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 60 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

SPOTKANIE Z PANIĄ ZIMĄ 
Podczas animacji dzieci: 

 wykonają przypinkę z filcu w kształcie bałwanka, 

 odwiedzą mroźne krańce świata i poznają zwyczaje ich mieszkańców, 

 wezmą udział w muzycznej improwizacji dramowej pt. „Na śniegu”. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 60 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

SPOTKANIE Z PANIĄ WIOSNĄ  
Podczas animacji dzieci: 
• wykonają zawieszkę z filcu w kształcie wiosennego ptaszka, 
• poznają różne rodzaje nasion i założą własny ogródek,  
• wezmą udział w muzycznej improwizacji dramowej pt. „Wiosna”. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 60 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 
  

SPOTKANIE Z PANIĄ LATO 
Podczas animacji dzieci: 

• wykonają przypinkę z filcu w kształcie słoneczka, 
• odwiedzą gorące kraje świata i poznają zwyczaje ich mieszkańców, 
• wezmą udział w muzycznej improwizacji dramowej pt. „Nareszcie lato!”. 

Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 60 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK – 5 LISTOPADA 
Podczas animacji dzieci: 

 za pomocą magicznego pyłu zostaną przeniesione do Akademii Pana Kleksa, gdzie spotkają postacie z bajek, 

 wezmą udział w zabawach muzycznych inspirowanych bajkami i baśniami, 

 pobawią się w bajkowe kalambury i dostaną pamiątkową naklejkę.  
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 60 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – 25 LISTOPADA 
Podczas animacji dzieci: 

 poznają misie z różnych bajek oraz wezmą udział w muzycznej zabawie dramowej, 

 nauczą się odróżniać misie bajkowe od prawdziwych niedźwiedzi, 

 otrzymają pamiątkowe odblaskowe misie.  
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 60 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

DZIEŃ ZIEMI – 22 KWIETNIA 
Podczas animacji dzieci: 

 spotkają się ze Śmieciowym Ludkiem, który zapozna dzieci z zasadami segregacji odpadów, 

 dowiedzą się czym jest recykling, dlaczego segregowane śmieci jest ważne dla naszej planety, jak samemu 
można dbać o środowisko,  

 wykonają recyklingową puszkę na kredki i otrzymają pamiątkową naklejkę.  
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 60 min.  
Uwaga! Dzieci przynoszą na lekcję puszkę (np. po groszku, kukurydzy). 
_______________________________________________________________________________________________ 

DZIEŃ KOSMOSU – 21 MAJA 
Podczas animacji dzieci: 

 poznają planety Układu Słonecznego za pomocą autorskiego modelu przestrzennego, 

 poczują się jak prawdziwi kosmonauci biorąc udział w muzycznych grach i zabawach, 

 dowiedzą się, kim był Mikołaj Kopernik i jak „ruszył Ziemię” oraz otrzymają pamiątkową naklejkę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 60 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM 
Podczas animacji odbędzie się: 

 spotkanie ze Świętym Mikołajem i Śnieżynką, 

 wręczenie prezentów przygotowanych przez Zamawiającego, 

 wspólna zabawa.  
Cena: pierwsza rozpoczęta godzina 150 zł, druga rozpoczęta godzina: 100 zł, trzecia i kolejne: 50 zł 
Czas i miejsce: do uzgodnienia 
_______________________________________________________________________________________________ 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE: ŚWIECA Z WOSKU 
Podczas animacji dzieci: 

 poznają staropolski zwyczaj kolędowania z oryginalną gwiazdą kolędniczą, 

 wezmą udział w pogadance na temat współczesnych przygotowań do świąt, 

 zwiną świecę z wosku pszczelego, udekorują brokatem i umieszczą na gałązce świerku. 
Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych przebraniach kolędniczych. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 60 min.  
_______________________________________________________________________________________________ 
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ZRÓBMY RAZEM PREZENT ZE SZKŁA LUB FILCU 
Podczas animacji dzieci: 

 wezmą udział w okolicznościowej prezentacji multimedialnej (np. na Dzień Babci/Dziadka, Dzień Mamy/Taty, 
Dzień Kobiet), 

 wykonają jeden przedmiot zgodnie z zamówieniem. 
 

Przedmiot Cena  Wiek  
BROSZKA/ZAWIESZKA Z FILCU 8 zł/uczestnik/przedmiot dowolny 
MALOWANIE NA SZKLE: SZKLANKA  8 zł/uczestnik/przedmiot od 5 lat 
MALOWANIE NA SZKLE: WAZON 10 zł/uczestnik/przedmiot od 5 lat 

Czas: 60 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

STO LAT TEMU NA WSI 
Podczas animacji dzieci: 

 usłyszą słowno-muzyczną opowieść o zwyczajach i obrzędach tradycyjnej polskiej wsi (np. wesele, pieczenie 
chleba, świętowanie), 

 pobawią się w dawne zabawy wiejskich dzieci i posmakują żytniego chleba, 

 zobaczą prawdziwe stroje ludowe oraz sprzęty użytkowane dawniej w domu i gospodarstwie. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 60 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

TRADYCJE WIELKANOCNE: PALMY Z TRAW 
Podczas animacji dzieci: 

 poznają staropolskie zwyczaje związane z Niedzielą Palmową, 

 wezmą udział w pogadance na temat współczesnych przygotowań do świąt, 

 wykonają palmy z suszonych traw, zbóż i kwiatów.  
Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach nadbużańskich. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 60 min.  
_______________________________________________________________________________________________ 

JEDZIE POCIĄG Z… AUSTRALIA 
Podczas animacji dzieci: 

• poprzez zabawę poznają Australię (położenie na mapie, flaga, różnice w czasie, zwierzęta i rośliny, 
mieszkańcy), 

• spróbują przysmaku uwielbianego przez australijskie dzieci, 
• wykonają pracę plastyczną techniką kropkową wynalezioną przez Aborygenów. 

Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

JEDZIE POCIĄG Z… BRAZYLIA 
Podczas animacji dzieci: 

• poprzez zabawę poznają Brazylię (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, kuchnia, święta), 
• zobaczą, jak się zaparza yerba mate, 
• pobawią się w brazylijski karnawał. 

Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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JEDZIE POCIĄG Z… CHINY 
Podczas animacji dzieci: 

 poszerzą wiedzę o Chinach (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 
• wypróbują, czy łatwo jeść pałeczkami, 
• rozpoznają różne rodzaje herbaty i poćwiczą kung-fu. 

Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

JEDZIE POCIĄG Z… EGIPT 
Podczas animacji dzieci: 
• poszerzą wiedzę o Egipcie (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 
• wykonają własne hieroglify i ubiorą mumię, 
• dowiedzą się, co znajdowało się we wnętrzu piramidy. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

JEDZIE POCIĄG Z… FRANCJA 
Podczas animacji dzieci: 
• poszerzą wiedzę o Francji (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 
• zatańczą kankana, 
• wykonają mapę kulinarną Francji i spróbują francuskiego sera. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

JEDZIE POCIĄG Z… HISZPANIA 
Podczas animacji dzieci: 
• poszerzą wiedzę o Hiszpanii (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 
• wezmą udział w bitwie na pomidory i corridzie, 
• poznają historię flamenco, rekwizyty, kostiumy, muzykę. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

JEDZIE POCIĄG Z… JAPONIA 
Podczas animacji dzieci: 
• poszerzą wiedzę o Japonii (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 
• rozpoznają różne rodzaje ryżu i spróbują, czy łatwo jeść pałeczkami, 
• przymierzą kimono i dowiedzą się kim byli samurajowie. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

JEDZIE POCIĄG Z… INDIE 
Podczas animacji dzieci: 
• poszerzą wiedzę o Indiach (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 
• rozpoznają przyprawy i owoce pochodzące z Indii (z możliwością degustacji), 
• ubiorą się jak Hinduska (sari, bindi) i ułożą rangoli. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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JEDZIE POCIĄG Z… REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 
Podczas animacji dzieci: 
• poszerzą wiedzę o RPA i Afryce (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, kuchnia, święta), 
• wykonają maski afrykańskie i zatańczą taniec Waka-Waka, 
• spróbują smaku owoców afrykańskich.  
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

JEDZIE POCIĄG Z… USA 
Podczas animacji dzieci: 
• poszerzą wiedzę o USA (położenie na mapie, flora i fauna, obyczaje, kuchnia, święta), 
• spróbują masło orzechowe,  

 pobawią się w kowbojów i poławiaczy złota. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

JEDZIE POCIĄG Z… WŁOCHY 
Podczas animacji dzieci: 
• poszerzą wiedzę o Włoszech (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, kuchnia), 
• wykonają wulkan chemiczny i pobawią się w pokaz mody w Mediolanie, 
• rozpoznają różne rodzaje makaronu i przypraw. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

JEDZIE POCIĄG Z… ROSJA 
Podczas animacji dzieci: 
• poszerzą wiedzę o Rosji (położenie na mapie, flaga, flora i fauna, kuchnia, święta), 
• nauczą się liczyć rosyjskie matrioszki oraz zapiszą swoje imiona cyrylicą, 
• spróbują rosyjskich przysmaków. 
Cena: 8 zł/uczestnik 
Czas: 45 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 

WARSZTATY Z RODZICAMI 
_______________________________________________________________________________________________ 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE: OZDOBY ZE SŁOMY (PAJĄK, GWIAZDA) 
Podczas warsztatu dzieci i rodzice: 

• poznają dawne zwyczaje bożonarodzeniowe polskiej wsi, 
• wykonają zestaw tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych: pająka i gwiazdę ze słomy. 

Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach nadbużańskich. 
Cena: 15 zł/zestaw 
Czas: do 90 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE: BOMBKA FILCOWANA NA MOKRO 
Podczas warsztatu dzieci i rodzice: 

 wezmą udział w pogadance na temat przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, 

 wykonają bombkę choinkową techniką filcowania na mokro. 
Cena: 8 zł/bombka 
Czas: 60 min.  
_______________________________________________________________________________________________ 

TRADYCJE WIELKANOCNE: PISANKA DECOUPAGE I KURCZACZEK Z WŁÓCZKI 
Podczas warsztatu dzieci i rodzice: 
• wezmą udział w pogadance na temat przygotowań do Wielkanocy, 
• wykonają zestaw ozdób wielkanocnych: pisankę metodą decoupage oraz kurczaczka z włóczki. 
Warsztat prowadzą animatorzy w tradycyjnych strojach nadbużańskich. 
Cena: 15 zł/zestaw 
Czas: do 90 min. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 

BALE NA RÓŻNE OKAZJE 
_______________________________________________________________________________________________ 

DZIEŃ ZDROWIA: BAL U MARCHEWKI – JEDZ KOLOROWO! 
Impreza wspomaga program nauczania przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej. Prowadzący – Marchewka i Kot 
poprzez wspólne zabawy i skoczną muzykę zachęcają dzieci do spożywania warzyw i owoców oraz picia 
mleka na co dzień. Impreza może być zorganizowana np. jako spotkanie międzypokoleniowe. 
Cena: od 350 zł 

_______________________________________________________________________________________________ 

DOOKOŁA ŚWIATA 

Dzieci zaczarowanym pociągiem przeniosą się w cztery krańce świata, gdzie w pląsach i zabawach będą poznawać takie 
kraje, jak: Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska, Rosja, RPA, Chiny… i wiele, wiele innych. W pełną przygód podróż 
przeniesie dzieci Angielski dżentelmen, Fileas Fogg oraz Goście z Innych Krajów. Oprócz naprawdę dobrej zabawy dzieci 
(zupełnie niepostrzeżenie dla nich samych) będą uczyć się szacunku do innych kultur oraz.. geografii. 
Cena: od 350 zł 

_______________________________________________________________________________________________ 

NA PIRACKIM STATKU 
Dzieci zostaną zaproszone przez Pirata na jego statek, gdzie będą poznawały tajniki morskiego życia – dowiedzą się, 
jakie są ulubione zabawy marynarzy oraz jak poradzić sobie na bezludnej wyspie. Oczywiście wszystko to wśród muzyki, 
tańców i swawoli, jak przystało prawdziwym piratom. 
Cena: od 350 zł 

_______________________________________________________________________________________________ 

KOSMICZNA PRZYGODA 
Dzieci wyruszą w kosmiczną podróż, gdzie doświadczą działania grawitacji, odbędą wycieczki w czasie mierzone  

w latach świetlnych, a także odkryją zupełnie nową planetę i poznają zwyczaje i obyczaje jej mieszkańców. Nie obędzie 

się bez skocznej muzyki, serwowanej przez tajemniczego DJ. 

Cena: od 350 zł 

_______________________________________________________________________________________________ 

BAL U KRÓLOWEJ ZIMY 
Królowa Zima w pięknej szacie zaprosi do szalonej zabawy w rytm znanych i lubianych przebojów.  
W programie tańce kierowane i dowolne, konkursy, zabawy. Impreza bardzo elastyczna, pasuje do każdego wieku  
i liczebności grupy.  
Cena: od 350 zł 
_______________________________________________________________________________________________ 

JEDZIE POCIĄG NA WAKACJE… REGIONY POLSKI 
Dzieci wraz z turystami z innych krajów udadzą się w podróż po najbardziej znanych miejscach w Polsce. Odwiedzą 
m.in. Kraków, Wrocław, Gdańsk, Mrągowo, Warszawę i... Lublin.  Poprzez zabawy poznają dziedzictwo kulturowe 
regionów Polski.  
Cena: od 350 zł 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

WYMYŚL TY 
Jesteśmy kreatywnym i bardzo pomysłowym Zespołem. Czekamy na Zlecenia Inne niż Wyżej Wymienione. Zadzwoń 
do nas i opowiedz o tym, czego potrzebujesz. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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INFORMACJE 

 

O NASZYCH WARSZTATACH/ANIMACJACH 
Powiązane są one z najnowszą podstawą programową. Prowadzone są przez przeszkolony zespół Animatorów Fundacji 
w zgodzie z jej misją i wartościami. Do realizacji warsztatów i animacji wykorzystujemy autorskie scenariusze, 
oryginalne rekwizyty oraz bogactwo materiałów plastyczno-technicznych.  
 

JAK ZAMÓWIĆ WARSZTATY/ANIMACJE 
Zadzwoń do naszego biura i ustal tematykę oraz termin warsztatów/animacji. 
Pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy z rozwinskrzydla.org i prześlij go na adres: oferta@rozwinskrzydla.org 
Czekaj na potwierdzenie realizacji zamówienia. 
 

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 
1. Zamówienie jest realizowane dla grupy min. 12-osobowej, max. 30-osobowej.  

W przypadku mniejszych grup pobieramy opłatę tak, jak za 12 osób. 
2. Warsztaty/animacje prowadzone są przez kadrę animatorów Fundacji Rozwiń Skrzydła w placówce 

Zamawiającego. 
3. Animatorzy nie posiadają uprawnień do negocjacji cen. 
4. Zapewniamy wszystkie materiały do realizacji warsztatów/animacji. 
5. Uczestnicy zabierają do domu wytwory swojej pracy (jeżeli scenariusz zakłada tworzenie). 
6. Nauczyciel może wykonać jeden produkt gratis na każdą grupę warsztatową. 
7. Zapewniamy bezpłatny dojazd do placówek mieszczących się w obrębie Miasta Lublin. 
8. Do zamówień realizowanych poza Lublinem dopłata za dojazd wynosi: 0,84 zł/km. 
9. Zachęcamy nauczycieli do konsultowania z nami programu warsztatów/animacji w celu dostosowania  

do potrzeb i możliwości grupy. 
10. Podczas warsztatów/animacji Animatorzy mogą wykonywać zdjęcia powstałym produktom w celach 

dokumentacyjno-promocyjnych. 
11. Wyrażamy zgodę na wykonywanie zdjęć animatorom oraz umieszczenie ich na stronie internetowej i/lub 

fanpage’u placówki. 
 

KONTAKT 
Fundacja Rozwiń Skrzydła 
al. J. Piłsudskiego 16 
20-011 Lublin 
tel. 81 44 80 057, tel. kom.: 506 737 140 
e-mail: oferta@rozwinskrzydla.org 
www.rozwinskrzydla.org 
NIP: 946 255 55 01 
REGON: 060363919 
KRS: 0000305952 
Konto bankowe: 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oferta@rozwinskrzydla.org
mailto:oferta@rozwinskrzydla.org
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. 

ZAMÓWIENIE: 

Temat  

warsztatów/animacji 

Proponowany 

termin  

(data i godzina)   

Ilość 

grup 

Maksymalna 

ilość dzieci  

w grupie 

Planowana forma 

rozliczenia  

Dokument 

finansowy 

 

 

 

   gotówka/przelew* Faktura/paragon 

fiskalny* 

 

DANE PLACÓWKI:  

Nazwa  

Adres  

Dane kontaktowe (telefon, email)  

NIP  
 

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ: 

1. Zamówienie jest realizowane dla grupy min. 12-osobowej, max. 30-osobowej.  
W przypadku mniejszych grup pobieramy opłatę tak, jak za 12 osób. 

2. Warsztaty/animacje prowadzone są przez kadrę animatorów Fundacji Rozwiń Skrzydła w placówce Zamawiającego. 
3. Animatorzy nie posiadają uprawnień do negocjacji cen. 
4. Zapewniamy wszystkie materiały do realizacji warsztatów/animacji. 
5. Uczestnicy zabierają do domu wytwory swojej pracy (jeżeli scenariusz zakłada tworzenie). 
6. Nauczyciel może wykonać jeden produkt gratis na każdą grupę warsztatową. 
7. Zapewniamy bezpłatny dojazd do placówek mieszczących się w obrębie Miasta Lublin. 
8. Do zamówień realizowanych poza Lublinem dopłata za dojazd wynosi: 0,84 zł/km. 
9. Zachęcamy nauczycieli do konsultowania z nami programu warsztatów/animacji w celu dostosowania  

do potrzeb i możliwości grupy. 
10. Podczas warsztatów/animacji Animatorzy mogą wykonywać zdjęcia powstałym produktom w celach dokumentacyjno-

promocyjnych. 
11. Wyrażamy zgodę na wykonywanie zdjęć animatorom oraz umieszczenie ich na stronie internetowej i/lub fanpage’u 

placówki. 
 

…………………………….                                                              ………………………………..……………… 

Miejscowość i data                                                                   Czytelny podpis Zamawiającego 

Placówka posiada/nie posiada* projektor i laptop do przeprowadzenia warsztatów/animacji.  

…………………………….                                                                            ………………………………..………………  

Miejscowość i data                                                                   Czytelny podpis Zamawiającego 

 

* niepotrzebne skreślić 

                                          

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:  
e-mail: oferta@rozwinskrzydla.org  
fax: +  48 448 00 57 

Fundacja Rozwiń Skrzydła 
al. J. Piłsudskiego 16, 20-011 Lublin 

rozwinskrzydla.org 
tel. 81 44 80 057 

 


