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1. PRZEPIS NA
GLINĘ 

Dzieci uwielbiają lepić czyli tworzyć
coś z czegoś.

Nabierają pewności siebie kiedy

sprawdzają swoje możliwości .

A kiedy dostają do rąk gotowe

wypalone i wyszkliwione prace są z

siebie dumne.

My jesteśmy ich przewodnikami po

świecie gliny.

Jesteśmy szczęśliwi jeśli kontakt z

gliną sprawia radość.
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2. OFERTA DLA
ŻŁOBKÓW

Po prostu lepimy z gliny

Warsztaty ceramiki dla dzieci
żłobkowych to wspólna zabawa z
gliną, 
Poznawanie jej możliwości i
możliwości dziecięcych dłoni. 
Manipulowanie bardzo prostymi
narzędziami, wycinanie, wygniatanie
wzorów, tworzenie przedmiotów z
kulek, wałeczków, placków.  
Okazja do pobrudzenia się i
wykonania własnego błota. 
Warsztaty dopasowane są do
potrzeb i umiejętności dzieci. 
Zajęcia trwają max.30 min.
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3. OFERTA DLA
PRZEDSZKOLI

Poznajemy proces tworzenia ceramiki

Przedstawiamy dzieciom glinę,

pozwalamy eksperymentować,

tworzyć  i niszczyć.

Dzieci nie tylko lepią z gliny ale

również zdobią szkliwami lub

angobami.

W trakcie roku poznają cały
proces tworzenia ceramiki. 

Dostosowujemy zajęcia do

potrzeb i możliwości dzieci.

Młodszym dzieciom tworzymy

proste szablony. 

Zajęcia trwają do 45 min.
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4. OFERTA DLA
SZKÓŁ

Eksperymentujemy z formą 

Modelowanie,wypały, szkliwienie,
wykorzystanie różnych kolorów
gliny oraz technik obróbki i
zdobienia
Eksperymentowanie z poznanym
materiałem jak również z formą
przestrzenną. 
Duża swoboda tworzenia z
naciskiem na większą staranność
wykonania. 
Zachęcamy do tworzenia własnych
form, inspirowania się otaczającym
światem, realizowania własnych
projektów. 
Zajęcia trwają do 1h.
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5. WYDARZENIA
JEDNORAZOWE

Opowieści o glinie 

Z WIZYTĄ U GARNCARZA 
STARE ZAWODY
ARCHEOLOGIA
CERAMIKA

Jeśli realizujesz program o starych
zawodach i chcesz aby dzieci
doświadczyły tego o czym się uczą. 
Pokażemy materiały, narzędzia i
opowiemy o pracy ale przede
wszystkim dzieci same stworzą
przedmiot gliniany, a jeśli się na to
zdecydujesz wypalimy Wasze prace i
odwieziemy gotowe.
Przyjeżdżamy do szkół lub
zapraszamy grypy do naszej
pracowni.
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6. SERWIS ZAJĘĆ
CERAMIKI

Sami prowadzicie zajęcia ceramiki

Przygotujemy dla Was narzędzia.

Regularnie dostarczymy materiały.

Przeszkolimy oraz damy inspiracje. 

Zabierzemy prace do wypału i je

przywieziemy.

Zleć nam obsługę warsztatów

ceramiki !!!
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 7. CENNIK
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Aktualny cennik zajęć
dostępny jest na stronie: 

www.kaliente.pl

Oferta dla żłobków
Oferta dla przedszkoli 
Oferta dla szkół
Jednorazowe warsztaty 
Serwis zajęć ceramicznych

230 zł / grupa / warsztat
od 300 zł / grupa / warsztat
120 zł / osobę / miesiąc
25 zł / osobę / warsztat
od 6,5 zł / osobę 

Szczegóły cennika i oferty ustalamy indywidualnie
uwzględniając m.in. koszty dojazdu,

prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Ceny brutto dla najczęściej wybieranych opcji zajęć:

http://kaliente.pl/
http://www.kaliente.pl/
https://www.instagram.com/pracowniakaliente/
https://www.kaliente.pl/wydarzenia/warsztaty-dla-szkol-i-przedszkoli/


8. ZASADY
REALIZACJI

WARSZTATÓW
Zajęcia prowadzimy w Państwa

placówce lub w naszej pracowni.

Warsztaty mogą odbywać się cyklicznie

(raz w tygodniu, dwa razy w miesiącu lub

co miesiąc) albo jednorazowo.

Grupy  cykliczne to  max 25 osób,  grupy

jednorazowe min 6 - max 25 osób 

Cena zawiera m.in. opiekę animatora,

materiały i narzędzia i w zależności od

wybranej opcji wypał.
Wystawiamy rachunki lub  faktury vat

Zajęcia można opłacić gotówką w dniu

realizacji albo przelewem (termin

płatności 7 dni kalendarzowych)
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9. ZAPISY I SPOSÓB
ROZLICZANIA

ZAJĘĆ
CYKLICZNYCH

Rozliczamy się fakturami z szkołą
przedszkolem, żłobkiem, firmą etc. na

koniec każdego miesiąca

Posiadamy własny internetowy system

zapisów oraz rozliczeń z rodzicami (po

naszej stronie jest wówczas pobieranie

opłat i rozliczanie rodziców).

lub możemy też bezpośrednio

rozliczać się z rodzicami dzieci.
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10. WSPARCIE
MARKETINGOWE

I NIE TYLKO
Na naszych profilach
społecznościowych oraz stronie
internetowej publikujemy listę
naszych partnerów.
Publikujemy zdjęcia i filmy
przedstawiające prace wykonane
przez dzieci, oznaczając i linkując do
miejsc gdzie były wykonane  (dbamy
o bezpieczeństwo i nie publikujemy
zdjęć dzieci).
Przygotowujemy plakaty, ulotki.
Otrzymują Państwo fartuszki dla
dzieci, które można wykorzystać
podczas innych zajęć plastycznych 

Dbamy o nasz wizerunek oraz
lubimy chwalić innych.

( opcja zajęć cotygodniowych).
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11. O PRACOWNI
KALIENTE

Mamy wieloletnie doświadczenie w

pracy z dziećmi, dorosłymi, seniorami

oraz osobami z niepełnosprawnościami.

Jesteśmy pasjonatami rękodzieła. 

Prowadzimy kursy i warsztaty.

Eksperymentujemy artystycznie i

dzielimy się tym z innymi. 

Współpracujemy ze szkołami,

przedszkolami, żłobkami, firmami oraz

NGO.

Wspieramy Stowarzyszenie Takultura 

Metoda według której pracujemy

skupia się działaniu i procesie. 

Nie oceniamy, dajemy możliwość
wyrażania się w powstających na

zajęciach  formach.
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