
Czas trwania: 1.5 – 2 godz.
Liczba uczestników: 15 – 60 os.
Cena: 35 zł od dziecka (z wyj. „łapacze”, i “mozaikowe lustra” - 45 zł od 
dziecka), opiekunowie bezpłatnie.

Zapraszamy do rezerwacji e-mailowych: info@muzeumwitrazu.pl lub 
telefonicznych: 512 937979

1. O rety, rozety!

Rozety - średniowieczne okienne róże pełne drobnych kawałków szkieł. 
Podczas warsztatów najpierw zapoznamy się z przykładami 
średniowiecznych rozet, by następnie wykonać je za pomocą czarnej 
tektury i różnokolorowych bibuł.

Wiek: 6-12

2. Eko-Dekoracje

W trakcie warsztatów tworzymy dekoracje z wykorzystaniem gałęzi i 
leśnych skarbów. Każdy uczestnik będzie miał okazje zaprojektować i 
wykonać barwne zawieszki z ekologicznych materiałów.

Wiek: 4-12

3. Etno Święta w Muzeum Witrażu! Ruchoma gwiazda

Tegoroczne przygotowania do Świąt w Muzeum Witrażu obchodzimy na 
ludowo! Na przedświątecznych zajęciach stworzymy tradycyjną, 
obracaną gwiazdę kolędników.

Wiek: 7-12

4. Fabryka robotów

Podczas zajęć Muzeum Witrażu przeistoczy się w fabrykę robotów! 
Rzecz jasna, nie będą to zwyczajne roboty, a roboty witrażowe, i 
wykonamy je własnoręcznie. Robotycy-mechanicy-konstruktorzy – do 



ROBOTY!

Wiek: 7-12

5. Podwodny zamek
Podczas warsztatów tworzymy bajkowe, podwodne zamki, których 
oplecione wodorostami bramy, wieże i krużganki ozdobią – naturalnie – 
witraże.

Wiek: 7-12

6. Witrażowa książka obrazkowa

Podczas zajęć zapoznamy się z pojęciami picture booka i silent booka, a 
potem z wykorzystaniem transparentnej kalki

stworzymy własne projekty książek z intrygującymi, dwuwymiarowymi 
ilustracjami. Kto wie, może

nasze debiutanckie prace zainteresują wydawców?

Wiek: 6-12

7. Inspirując się mistrzami – Chagall

Po krótkim zapoznaniu się z twórczością Chagalla, z pomocą papieru i 
kolorowych bibułek wykonamy własne witraże inspirowane wyjątkowym 
stylem artysty.

Wiek: 6-12

8. Po drugiej stronie mozaikowego lustra - 45 zł

Jak się przekonać, co kryje się po drugiej stronie lustra? My 
rozpoczniemy od stworzenia własnego,

magicznego zwierciadła z wykorzystaniem folii lustrzanej! Dołożymy też 



wszelkich starań, żeby

wykonane przez nas mozaikowe ramy były fantazyjne i prawdziwie 
magiczne.

Wiek: 5-12 

9. Zwierzyniec w Muzeum Witrażu

Podczas tych warsztatów muzeum witrażu przerodzi się w 
najprawdziwszy zwierzyniec! Koty, psy, słonie, i kto wie jakie jeszcze 
zwierzaki stworzymy z papieru i kolorowej bibuły. 

Wiek: 7-12

10. Truskawkowo-czereśniowe warsztaty witrażowe!

Z papieru i kolorowej bibuły zrobimy soczyste witrażowe truskawki, 
arbuzy, czereśnie i wiele

innych ulubionych owoców.

11. Atlas owadów

Łąka to nie tylko roślinność, ale również jej mali mieszkańcy! Wśród traw 
znajdziemy motyle,

ważki, pszczoły i cały szereg innych owadów. My zaś zabawimy się w 
artystów-entomologów i

korzystając z czarnego papieru i kolorowej bibuły, powołamy do życia 
przyjazne insekty.

Wiek: 7-12

12. Lodowa kraina

Na warsztatach stworzymy srebrne, zimowe zamki, których okna 



rozświetlą skute lodem witraże.

Wiek: 7-12

13. Śnieżynki

Z wykorzystaniem błyszczącego papieru, bibuły i brokatu stworzymy 
zimowe dekoracje okienne.

Wiek: 6-12

14. Łapacze słońca

Promienie słońca zamkniemy w drewnianej ramce. Dzieci mogą 
przynieść swoje ulubione suszone kwiaty i rośliny, z których ułożą 
kompozycje, tworząc tym samym uroczą ozdobę na okno własnej 
roboty. 

Wiek: 5-12

15. Malarskie zdrapki

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

Wiek: 3-6

16. Meksykańskie maski

W ramach warsztatów zapoznamy się z meksykańskim świętem Día de 
Muertos oraz zaprojektujemy i stworzymy barwne, halloweenowe 
witrażowe maski!

Wiek: 6-12



17. Obrazy 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 różne kolory.

Wiek: 6-12

18. Witrażowe cukierki

Zapraszamy na przepyszne warsztaty, w trakcie których stworzymy 
kolorowe cukierki z papieru i bibuły. W efekcie otrzymamy ozdobę, która 
osłodzi zapewne niejedno wnętrze i niejedno okno!

Wiek: 6-12

19. “Polonia" niepodległa!
Z okazji Święta Niepodległości organizujemy wyjątkowe warsztaty, w 
ramach których stworzymy wspólnie dużo formatową pracę opartą na 
projekcie Stanisława Wyspiańskiego i poznamy „Polonię” w każdym, 
najdrobniejszym szczególe.

Wiek: 5-12

20. Feeria jesiennych liści

Podczas zajęć stworzymy razem prawdziwie jesienny krajobraz. 
Dokonamy tego z pomocą kolorowych bibuł i kartonu.

21. Potworna draka w Muzeum Witrażu

Coś potwornego! Szykujcie się na atak prawdziwie przerażających 
straszydeł. Może wspólnymi siłami za pomocą bibuły i kolorowego 
papieru uda nam się je oswoić i przekonamy się, że całkiem przyjazne z 
nich monstra?

Wiek:6-12



22. “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!

Wiek: 7-12

23. Wiatraki

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

Wiek: 7-12

24. Perski dywan

Podczas zajęć przeniesiemy się do krainy baśni tysiąca i jednej nocy, 
żeby stworzyć z bibuły i papieru perski dywan. Wzorzyste, latające 
dywany stworzone z bibuły, transparentnego papieru i frędzli sprawią, że 
poczujemy się jak w trakcie bliskowschodniej podróży!

Wiek: 7-12

25. Witrażowe latawce

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

Wiek: 7-12

26. Ozdoby choinkowe

Święta tuż-tuż! To znak, że czas zabrać się do pracy nad ozdobami 
choinkowymi. Stworzymy niepowtarzalne witrażowe bombki, które z całą 



pewnością przyozdobią w tym roku niejedno drzewko.

Wiek:7-12

27. Zakładki do książek

Własnoręcznie zrobiona witrażowa zakładka nie tylko pięknie wygląda, 
ale też zachęca do czytania książek! Podczas warsztatów korzystamy z 
prawdziwej miedzianej taśmy i wodnych kredek lub pasteli.

Wiek: 6-12

28. 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 - 

Wiek: 4-12

29. Zaprojektuj swój witraż!

Wyjątkowe warsztaty, na których liczy się tylko wyobraźnia! 
Rozpoczynamy pracę od pustej kalki technicznej - a to, co się na niej 
pojawi, zależy wyłącznie od Was i Waszej wyobraźni.

Wiek: 4-12

30. Układ słoneczny

Warsztaty inspirowane słynnym witrażem “Apollo”. Dzieci stworzą 
przestrzenny układ planetarny, który będzie można zabrać ze sobą do 
domu i powiesić w oknie lub pod lampą.

31. Mozaikowy ocean

Warsztaty dla najmłodszych, podczas których uczestnicy stworzą 



barwne kompozycje z kolorowego papieru. Prace zapełnią kolorowe 
ryby, muszle i wodorosty! Gotowe obrazki będzie można zabrać do 
domu i powiesić na ścianie.

Wiek: 3-6

32. Mozaikowy misz masz!

W trakcie zajęć dzieci stworzą geometryczne, mozaikowe i szalenie 
kolorowe kompozycje z kolorowego papieru samoprzylepnego. Gotowe 
obrazki będzie można zabrać do domu i powiesić na ścianie.

Wiek: 3-6

33. Mozaikowe klocki

Warsztaty dla najmłodszych, podczas których dzieci tworzą kolorowe 
obrazy inspirowane techniką mozaiki z prostokątnych kawałków papieru. 
Gotowe prace będzie można zabrać do domu i powiesić na ścianie.

Wiek: 3-6

34. Mozaikowy kosmos

Podczas warsztatów stworzymy gwiezdno-planetarne kompozycje z 
kolorowego papieru. Zajęcia inspirowane techniką mozaiki. Gotowe 
obrazki będzie można zabrać do domu i powiesić na ścianie.

Wiek: 3-6

35. Tulipany

Z papieru do zdrapywania pokrytego warstwą tuszu wytniemy tulipany, 
po czym damy upust fantazji i pokryjemy je najbardziej fantazyjnymi 
wzorami! Na koniec przytwierdzimy łodygi - takie dekoracje ozdobią 
zapewne niejeden dziecięcy pokój. 

Wiek: 3-6



35. Maskarada

Zapraszamy na karnawałowe warsztaty w Muzeum Witrażu, w trakcie 
których stworzymy szałowe, balowe maski! Obiecujemy, że zabawa 
będzie szampańska.

Wiek: 6-12

36. Szklana kula śnieżna

Kolejne zimowe warsztaty, podczas których stworzymy pomysłowe 
dekoracje na okno. To, co znajdzie się w jej wnętrzu, zależy wyłącznie 
od Was!

Wiek:7-12

37. Mehendi - indyjskie wzory

Podczas tych wyjątkowych warsztatów zapoznamy się z indyjskim 
zwyczajem malowania dłoni henną i stworzymy ozdoby inspirowane tą 
tradycją. Uczestnicy zajęć stworzą własne ornamenty, wydrapując wzory 
na specjalnym papierze pokrytym tuszem.

Wiek: 3-12

37. 120 lat! Witrażowe zwierzaki na urodziny Pracowni Witrażu 

Świętujemy 120. urodziny Pracowni! Podczas warsztatów stworzymy 
witrażowe koty według projektu samego Karola Frycza.

Wiek: 7-12

38. Krawaty na dzień taty 

Okazjonalne warsztaty, podczas których młodzi uczestnicy bedą mieli 
okazję stworzyć własnoręczne upominki z okazji Dnia Ojca. W końcu 
który tata nie założy na szyję z dumą witrażowego krawata stworzonego 



z papieru i bibuły?

Wiek: 7-12

39. Niech żyje maj! Konwalie

Zapraszamy do uczestnictwa w wiosennych zajęciach, podczas których 
stworzymy konwaliowe kompozycje techniką inspirowaną metodą 
tworzenia witraży. 

Wiek: 6-12

40. Pawie pióro 

Prawdziwie krakowskie warsztaty, podczas których stworzymy barwną 
dekorację okienną w formie pawiego pióra. Uczestnicy pracują z kalka 
techniczna, czarnym papierem i bibułą. 

Wiek: 7-12 

41. Witrażowe drzewo

Wiosno, czekamy! Kwitną już pierwsze kwiaty i drzewa, czas więc, żeby 
i zakwitły okna w naszych domach. Stworzymy na warsztatach bibułowe 
dekoracje w formie kwitnących gałęzi. 

Wiek: 6-12


