
pracownia ceramiki 
dla każdego 

 



                             WYMIERNE KORZYŚCI 
 

- glina garncarska to świetny pomysł dla ciekawego świata i lubiącego 
twórcze zabawy dziecka ale nie tylko… 

- kształcimy młode umysły, otwieramy na świat 
- odkrywamy talenty każdego dziecka 
- uczymy postrzegania i piękna  
- rozbudzamy zdolności artystyczne, poczucie estetyki, wyobraźnię 

kreatywność, zdolności manualne i koordynację zmysłowo-ruchową, 
logiczne myślenie 

- dajemy alternatywę dla komputerów i telefonów ucząc wspólnych relacji 
- poprzez wystawy i spotkania integrujemy dzieci i rodziców dając 

poczucie przynależności i zrozumienia własnych wartości 
- w pracowni ceramiki uczymy ekologii, recyclingu, dbałości o 

środowisko dając drugie życie zwykłym przedmiotom  
- glina i masa garncarska jest w pełni ekologiczna i bezpieczna dla dzieci, 

zabawa z nią nie pozostawia również zbędnych odpadów 
- zostaje nam mnóstwo pamiątek i okazjonalnych prezentów ręcznie 

wykonanych przez nasze pociechy 
- dorośli i młodzież mogą realizować w pełni swoje artystyczne pasje 

 
 



  

 
                                         PROWADZĄCA : 

 
      Artysta plastyk Iwona Dubiel- absolwentka Akademii Sztuk 

Pięknych we Wrocławiu na wydziałach Ceramiki i Szkła oraz 
Grafiki. Florystka. Związana z Mrzeżynem od dzieciństwa, 
pedagog, organizator, twórca. 

 

 



       

 

              Co będziemy razem tworzyć  







































































































































































































                  

 

                    Wiek nas nie ogranicza  







 

 PRACOWNIA CERAMIKI 3 grupy wiekowe 

 ( wystawy i sprzedaż prac) 

  4- 6 lat 

  7-13 lat 

 14 + 

     - zajęcia odbywać się będę na dwugodzinnych warsztatach, 3 razy w 
miesiącu, zawsze w tym samym dniu ( temat w trakcie ustaleń) 

      - materiały do pracy- wyposażenie pracowni oraz elementy 
dekoracyjne potrzebne do wykonania prac w większości zapewnia 
osoba prowadząca zajęcia, część narzędzi do pracy z gliną uzupełnią 
uczestnicy-  będą to zbędne już drobne przedmioty domowe 

      - koszt uczestnictwa w warsztatach : 20zł/godz. 

      - koszt zakupu gliny i masy samoutwardzalnej na 1 osobę to 8- 10 zł/ 
miesiąc 

      - w przyszłości dla chcących podwyższać swoje umiejętności- zakup 
toczka dla 1 osoby 30 zł 

Razem stworzymy ciekawe miejsce… 

 



     Wszystkie prace wykonane w pracowni należą 
do ich twórców. 

 

     Zapraszam  
        Iwona Dubiel 

        601 723 490 


