
 
 

PROGRAMY WARSZTATÓW MARZEC – KWIECIEŃ 2023 
 
 

WARSZTATY CZERPANIA PAPIERU  
  

Dzieci dowiedzą się skąd bierze się papier, na jakich materiałach pisano przed 
wynalezieniem papieru, co oznaczają takie pojęcia jak: celuloza, makulatura, sito, 
masa papiernicza oraz skąd pozyskujemy surowce do produkcji papieru. W trakcie 
zajęć dzieci własnoręcznie „czerpią papier”. Nasze zajęcia mają na celu przybliżenie 
historii papiernictwa w trakcie doskonałej, samodzielnej zabawy. 

 

Ponadto na dzieci czekają następujące atrakcje: spotkanie z Leśnym 
Stworem, leśny labirynt, układnie dużych puzzli, przeciąganie liny oraz inne zabawy 
ruchowe na świeżym powietrzu. Na koniec każdy z uczestników wykona sobie swoją pamiątkową przypinkę. 
 

 
WARSZTATY TWORZENIA ŚWIEC WOSKOWYCH 

  

Zapraszamy na warsztaty tworzenia świec z naturalnego, pachnącego miodem wosku pszczelego (węzy 
pszczelarskiej).  Dzieci wykonają pachnące oraz w 100% naturalne świece. Rozchodzący się podczas palenia takiej świecy 
aromat uspokaja i poprawia samopoczucie. Wykonane świece dzieci zabierają ze sobą do domu. 

 

Ponadto na dzieci czekają następujące atrakcje: spotkanie z Leśnym Stworem, leśny labirynt, układnie dużych 
puzzli, przeciąganie liny oraz inne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Na koniec każdy z uczestników wykona sobie 
swoją pamiątkową przypinkę. 

 

 
WARSZTATY WIELKANOCNE 

  

Warsztaty wielkanocne dają niepowtarzalną możliwość twórczego przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy i 
stworzenia dekoracji idealnej do wielkanocnego koszyczka lub też postawienia ozdoby na świątecznym stole. Podczas 
warsztatów dzieci malują styropianowe jajka, a następnie dekorują je m.in. brokatem, cekinami, tasiemką oraz kolorowymi 
szpilkami. Pięknie wykonane prace dzieci zabierają ze sobą do domu. Po zajęciach wyruszymy na poszukiwanie 
wielkanocnych jajek.  

 
Ponadto na dzieci czekają następujące atrakcje: spotkanie z Leśnym Stworem, leśny labirynt, układnie dużych 

puzzli, przeciąganie liny oraz inne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Na koniec każdy z uczestników wykona sobie 
swoją pamiątkową przypinkę. 

 
 
 

Dla grup, które odwiedzą ARGO CITY w marcu lub w kwietniu, przygotowaliśmy niespodziankę w postaci 
GRATISOWEGO PROGRAMU: 

 

PSZCZOŁY NASI SKRZYDLACI PRZYJACIELE - Posłuchamy opowieści, o tym jak powstaje miód. Poznamy 
zwyczaje pszczelej rodziny, dowiemy się czy królowa pszczół nosi koronę. Zapoznamy się z narzędziami używanymi 
do pracy w pasiece, zobaczymy jak wygląda ul od środka, a specjalnie przygotowane modele pszczół z bajki 
„Pszczółka Maja”, pomogą nam zrozumieć hierarchie w ulu. Wszystko to poznamy w bezpiecznych warunkach bez 
kontaktu z żywymi pszczołami.  
 

 
Zajęcia warsztatowe, program o pszczołach, spotkanie z Leśnym Stworem, robienie przypinek odbywa się w 

ogrzewanej hali. Pozostałem zajęcia odbywają się w plenerze. 
 

 
 



Koszt wizyty w gospodarstwie to 59 zł od dziecka. Dla grup poniżej 25 osób cena za zajęcia to 1500 zł. 
 

 

Cena wizyty obejmuje: wszystkie atrakcje wymienione w programie, animatora, miejsca bezpłatne dla opiekunów. 

Cena wizyty nie zawiera : wyżywienia, transportu. 

 

Czas trwania pobytu – średnio ok 3 - 3,5h 

 

WYŻYWIENIE 

 

ZESTAWY OBIADOWE - 

(ceny wyżywienia mogą ulec zmianie na początku roku 2023) 

- ZUPA POMIDOROWA – 9 zł 

- FILET Z KURCZAKA, ZIEMNIAKI, SURÓWKA, HERBATA – 16 zł 

- ZESTAW ZUPA POMIDOROWA + DRUGIE DANIE – 23 zł 

 

 

LOKALIZACJA 

GŁĘBOCZYCA 54 05-307 DOBRE 

 

KONTAKT: 

 

Nr tel.: 530 162 232 

email: info@argocity.pl 

Facebook: https://www.facebook.com/argocity2021 
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