
Oferta edukacyjna 

Czas trwania: 1.5 – 2 godz. 
Liczba uczestników: 15 – 60 os. 
Cena: 35 zł od dziecka (z wyj. „łapacze” i “kameleon” 45 zł od dziecka), opiekunowie 
bezpłatnie Zapraszamy do rezerwacji e-mailowych: info@muzeumwitrazu.pl lub 
telefonicznych: 512 937979 

Łapacze słońca 
Promienie słońca zamkniemy w drewnianej, odrobinę niecodziennej, ramce. 
Dzieci mogą przynieść swoje ulubione suszone kwiaty i rośliny, które będą pięknie 
migotać 
w witrażowej kompozycji. 

Witrażowe latawce 
Samodzielnie stworzymy wielobarwne latawce inspirowane sztuką tworzenia witraży. 
Będą 
nie tylko świetnie wyglądać, ale będą jednocześnie ciekawymi zabawkami lub 
ozdobami na 
okno. 

Kwiaty 
Natura nieustannie inspiruje artystów, elementy roślinne często pojawiają się w 
witrażu. Na 
warsztatach wspólnie będziemy odkrywać piękno natury i stworzymy niepowtarzalne 
witrażowe kwiaty. 

Letnia łąka 
Piękno łąki to nie tylko wspaniałe pachnące rośliny ją porastające, ale również jej mali 
mieszkańcy! Wśród roślinności znajdziemy śliczne motylki, ważki i pszczoły. 
Korzystając z 
czarnego papieru i kolorowych bibułek pobudzimy je do życia. 

Kolorowy sad 
Z papieru i kolorowej bibuły zrobimy soczyste witrażowe truskawki, arbuzy, czereśnie i 
wiele 
innych ulubionych owoców. 

Światło i kolor 
Porozmawiamy sobie trochę o kolorach, barwach podstawowych, pochodnych, a 
później 
wykonując witraże z kolorowych bibułek, sami się przekonamy jaki wpływ ma światło 
na 
kolory. 

Kto zacz on? Kameleon! 
W Muzeum Witrażu wszechobecny jest kolor, którym szczyci się też… kameleon! Dzieci 
będą miały okazję przygotować własne, zmieniające barwy papierowe gady. 

Inspirując się mistrzami – Chagall 
Po krótkim zapoznaniu się z twórczością Chagall’a, z pomocą papieru i kolorowych 
bibułek 
wykonamy własne witraże inspirowane wyjątkowym stylem artysty. 



Malarskie zdrapki 
Spod czarnej karty papieru mogą niespodziewanie wyjrzeć kolorowe stwory! Inspirując 
się 
specjalistyczną techniką malowania witraży, dzieci wykonają swoje własne, 
fantastyczne 
prace. 

Wiatraczki 
Na zajęciach przygotowujemy i udekorujemy ręcznie wykonane wiatraczki. Mogą one 
przyozdobić potem niejedno biurko czy balkon. 

Obrazy, ale bez płótna 
Tym razem będziemy malować nie farbą, a światłem! Stworzymy barwne kompozycje 
przy 
wykorzystaniu kolorowych folii. Przy okazji przekonamy się jak współpracują ze sobą 
róznie 
kolory. 

Witrażowe zakładki do książek 
Własnoręcznie zrobiona witrażowa zakładka nie tylko pięknie wygląda, ale też zachęca 
do 
czytania książek! 

"Stań się" Wyspiańskim 
Każdy z nas może stać się Wyspiańskim! Z pomocą kolorowych kredek, papieru i 
czarnych 
flamastrów samodzielnie zaprojektujemy własne witraże. Kto wie? Może kiedyś 
doczekają 
się realizacji w szkle! 

Zainspiruj się mistrzami - Mehoffer 
Na zajęciach zapoznamy się z twórczością tego wybitnego artysty i po krótkiej lekcji 
spróbujemy poczuć się jak znany artysta i odtworzymy jeden z jego najpiękniejszych 
witraży. 

Średniowieczne rozety 
Rozety - piękne, średniowieczne okienne róże. Pełne drobniutkich kawałeczków 
kolorowych 
szkieł.Podczas warsztatów najpierw zapoznamy się z kilkoma przykładami 
średniowiecznych rozet, by następnie wykonać je za pomocą czarnej tektury i 
różnokolorowych bibułek. 

Zaprojektuj swój witraż 
Wyjątkowe warsztaty, na których liczy się tylko wyobraźnia! Z pustej kalki wyłoni się 
witraż 
marzeń,


