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Sklepik, gadżety i pamiątki:
Na miejscu w ofercie mamy pamiątki, drewniane gadżety i inne drobne przedmioty,
również artykuły papiernicze oraz rękodzieło. Dla wycieczek szkolnych sklepik jest
specjalnie przygotowywany i eksponowane są drobiazgi adekwatne wiekowo.
Prowadzimy również mały sklepik z napojami, kawą, herbatą, przekąskami

typu paluszki, ciastka, orzechy, batony zbożowe.

OGRÓD ZABAW I PRACOWNIA WARSZTATOWA
Topólcza 63, 22-470 Zwierzyniec

Grupowe wejścia do Ogrodu
Zabaw z warsztatem
Duże grupy są u nas szczególnie mile widziane jesteśmy w końcu przy starej wiejskiej szkole
i mamy sporo miejsca…! Oferta dla grup jest
zawsze dopasowywana do indywidualnych
potrzeb każdej grupy, prosimy o telefon lub maila
z zapytaniem. Zapraszamy zorganizowane grupy
od 20 do 100 dzieci w wieku od 3 lat bez górnej
granicy. W każdym wejściu grupowym oferujemy
warsztaty dostosowane do wieku i zróżnicowane
cenowo.

MAMY CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA

Etno Roztocze jest bezpieczne! Choć nie jesteśmy typowym placem
zabaw, mamy obowiązek - jak wszystkie publiczne miejsca do zabawy dbać o bezpieczeństwo wszystkich urządzeń i konstrukcji dostępnych na
naszym terenie. Mamy certyfikat “bezpieczny plac zabaw” wydany w lipcu
2019 przez Centrum Kontroli Placów Zabaw, niezależną jednostkę
kontrolującą i certyfikującą place zabaw pod kątem zgodności z normą
bezpieczeństwa dla publicznych placów zabaw EN-1176, której podlegają
wszystkie place zabaw w Polsce.

MIEJSCE

Filmik z wizyty przedszkolaków (4-6 lat)
https://youtu.be/MvB-47FLXxo

Nasza strona na Facebooku:
EtnoRoztocze

Nasza strona Internetowa:
etnoroztocze.pl

PYTANIA i REZERWACJE
607 111 665 lub 729 878 005
kontakt@etnoroztocze.pl

– tor przeszkód z pniaków i opon
– huśtawki, hamaki
– ścieżka bosych stóp (ścieżka sensoryczna)
– domek przy drzewie, wzgórze ze zjeżdżalnią
i tunelem
– kuchnia błotna, pole piaskowe,
ogród dźwięków i ścianka wodna
– badminton
– przeciąganie liny
– skakanie w workach jutowych
– granie w gumę
– zabawy klockami recyklingowymi (oszlifowane
kawałki drewna bukowego, odpady ze stolarni)

U nas dzieci mogą zachwycić się
naturą z dala od ekranów

Proste i kreatywne aktywności,

PROSTOTA które zajmą i zainspirują na długo
Bezpieczne certyfikowane miejsce

SWOBODA pozwala na swobodną zabawę

CO MOŻNA U NAS ROBIĆ?
MEDIA, ZDJĘCIA, INFORMACJE

Edukacja przez zabawę

ETNO ROZTOCZE

OFERTA DLA GRUP

WARSZTATY W PAKIECIE
w wariantach cenowych A, B i C

WARSZTATY TKACKIE w dwóch wariantach:

Zakładka do książki Warsztat wprowadzający w technikę tkania tradycyjnego, na
którym poznajemy dwa sploty, dzieci samodzielnie wykonują zakładkę do książki (warsztat
jest dłuższy, ok 1,5-2h)

NOWOŚĆ! Warsztaty tkania w duchu współpracy
i kooperacji twórczej - “Dywanik klasowy” B, wiek: 5/6+

Gałązkowe tkanie Warsztat poprzedzamy krótką pogadanką o technikach
tkania i różnicy pomiędzy dzianiną a tkaniną, wraz z mini-konkursem. Na patykach
ukształtowanych w literę V tworzymy osnowę (ramę) ze sznurka lub włóczki
a następnie tkamy różnymi kolorami włóczki przy pomocy palców lub igły do wełny.

Przedstawiamy najnowszą ofertę dla grup szkolnych i przedszkolnych - jedna
wspólna praca z całego pobytu grupy, swoisty totem i wyjątkowa pamiątka! Po
wprowadzeniu w technikę tkania i demonstracji na wielkiej ramie tkackiej (A0),
dzieci po kolei wybierają grube włóczki (z recyklingu) oraz paski pociętych
materiałow, podchodzą do ramy i przetykają po 1 rządku wątku.
W efekcie powstaje duża kolorowa makatka ścienna lub dywanik .

MŁODZIEŻ 12+

BRELOCZKI Z WŁÓCZKI RECYKLINGOWEJ
A, wiek: 6+
Przy użyciu włóczek recyklingowych tworzymy własne breloki z chwostem. Tą
metodą można również wykonać kolczyki i jest to opcja dla starszych dzieci (10+).
Każde dziecko dostaje magiczny kubeczek mini-motków włóczek i z pomocą
instruktorki wykonujemy breloczki. Warsztat uwielbiany przez dzieci!

PODKŁADKA Z MANDALĄ

A, wiek: 3+

Prosty i wdzięczny warsztat, który przyniesie dużo radości zarówno w trakcie
tworzenia, jak i późniejszego użytkowania. Dzieci tworzą rytmiczne, koliste wzory na
podkładkach pod kubek ze sklejki brzozowej. Prace zabezpieczamy lakierem do
decoupage’u przez co stają się funkcjonalną pamiątką.

DEKOROWANIE DREWNIANEJ RYBKI

B, wiek: 6+

Rybka wycięta jest z odpadów – z suszonego drewna sosnowego, każda ma unikalne
usłojenie i leciutko nierówne krawędzie, zaczynamy więc od oszlifowania jej papierem
ściernym. Przykładowe realizacje i karta inspiracji pomogą dzieciom zdecydować czy
rybka będzie miała materiałowe lub włóczkowe łuski, czy może kolorową mozaikę? Jak
duże będą płetwy – grzbietowa, piersiowe, brzuszne, a może w ogóle nie będzie płetw
żeby rybka była wygodniejsza do zabawy…?

ŁAPACZE SNÓW

Jedzenie
OGNISKO

– dla młodzieży proponujemy detox cyfrowy (odłożenie telefonów
i gadżetów na cały czas pobytu do depozytu), luźne ćwiczenia
z uważności (np. uważność w oddechu i uważność w chodzeniu)
i aktywności warsztatowe takie jak:
– majsterkowicz (B)
– ręcznie lepienie z gliny (wypał w późniejszym terminie) (C)
– malowanie włóczką (A)
– malowanie naturą (kamyczki, patyki, liście), majsterkowicz (B)
– gobelin natury (A), gałązkowe tkanie (B)
– tkanie podwórkowe, przeplatanie recyklingowych pasków materiałów
z pociętych ubrań na siatce ogrodzeniowej, tzw. „backyard weaving”
• Możliwość zorganizowania ogniska i pieczenia kiełbasek na ruszcie we
własnym zakresie. Wynajęcie miejsca na ognisko oraz ruszt i drewno to
koszt 60zł + dodatkowo obsługa ogniska (rozpalenie, podkładanie,
przewracanianie kiełbasek i wydawanie) 40 zł.
• Możliwość zamówienia kateringu (obiady domowe, pierogi, potrawy
regionalne po umówieniu) lub pizzy. Pośredniczymy w zamawianiu
i wystawiamy zbiorczą fakturę.

C, wiek: 8+

Warsztat dla nieco starszych dzieci, na którym tworzymy własne amulety dekoracyjne
w formie łapaczy snów na obręczy drewnianej. Używamy włóczek, sznurków i wstążek
z recyklingu, drewnianych koralików oraz farbowanych piór.

MINI MAKRAMY - ZAWIESZKI Z WŁÓCZKI

B, wiek: 9+

A, wiek: 6+

Warsztat tworzenia dekoracyjnych zawieszek ściennych dla dzieci. Forma oraz kształt
finalnej pracy przypomina makramę, do pracy wykorzystujemy kolorowe
recyklingowe włóczki, starannie przez nas przygotowane. Używamy jednego splotu,
którym mocujemy odpowiednio złożone włóczki na patyku. Warsztat ten daje
dzieciom dużo inspiracji oraz mocy sprawczej!

ZMALOWANI
A, wiek: 3+
Warsztat malowania figurek zwierząt z MDF-u farbami ekologicznymi. Każde dziecko
dostaje na czas trwania warsztatu metalową paletkę, wybiera sobie 5 kolorów farb
oraz pędzel i może malować figurki zwierzątek.

Ceny:

WEJŚCIE z WARSZTATEM w wariancie A - 35 zł / os
WEJŚCIE z WARSZTATEM w wariancie B - 45 zł/ os
WEJŚCIE z WARSZTATEM w wariancie C - 55 zł / os
Dla grup powyżej 45 osób możliwość negocjacji ceny.
Opiekunowie grup zorganizowanych wchodzą za darmo,
dla opiekunów kawa/herbata gratis.

