
 

            

 

 
 

 
 

data 

 

czas 

trwania 

temat 

 

krótki opis miejsce 

 

liczba 

osób 

zapisy do:  

1.12.2017 
(piątek) 

16:00 – 
19:00 

Zabawy i gry (nie) 
podwórkowe i 

planszowe. 
Zajęcia dla 

rodziców dzieci w 

wieku szkolnym 

Bohaterem warsztatu gry 
planszowe, które bawią, 

integrują, edukują  
i rozwijają! Zapraszamy do 

twórczego spędzenia czasu!   

Szkoła 
Podstawowa 

w Brodnicy 

12 26.11.2017 

02.12.2017 
(sobota) 

16:00 – 

19:00 

Warsztaty 

KREATYWNA 

MAMA - Ozdoby 

choinkowe i 

upominki na 

Święta!   

W programie: praca z masą 

porcelanową i masą solną. 
Każdy z uczestników wykona 

różne ozdoby na choinkę i 

upominki dla najbliższych. 
Będzie kolorowo i kreatywnie! 

Remiza 

Strażacka w 
Żabnie 

15 - 20 26.11.2017 

07.12.2017 
(czwartek) 

16:00 – 
18:00 

Warsztat 
artystyczny: 

Filcowe ozdoby 

choinkowe 

Filc jest wdzięcznym 
i kreatywnym materiałem. 

W trakcie warsztatów uczestnicy 

nauczą się jak za pomocą 
prostych technik stworzyć m.in. 

filcowe gwiazdki, śnieżynki  
i mikołaje.    

Szkoła 
Podstawowa 

w Brodnicy 

12 02.12.2017 

08.12.2017 
(piątek) 
 

16:00 -
19:00 

Warsztat 

artystyczny: 
Decoupage dla 
początkujących 

Każdy z uczestników zdobędzie 

podstawową wiedzą o technice 
decoupage, m.in. jak 

przygotowywać przedmioty do 
ich metamorfoz, jak dobierać 

papierowe motywy, jak 

przyklejać serwetki, 
komponować motywy oraz 

wykańczać prace. Samodzielnie 
wykonaną pracę uczestnik 

zabiera ze sobą do domu. 
 

Prosimy o zabranie słoika po 
przetworach lub butelki po winie 
oraz suszarki do włosów.  

Szkoła 

Podstawowa 
w Brodnicy 

10 01.12.2017 

18.12.2017 
(poniedziałek) 

 

17:00 - 
20:00 

 Warsztaty 
artystyczne: 

"Święta Bożego 

Narodzenia"  
 

 

O tradycji i mocy Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Uczestnicy pod okiem 

instruktorek wykonają ozdoby 
choinkowe z filcu sznurka, 

stroiki, które mogą udekorować 
stół, lampy czy drzwi. 

Uczestnicy poznają sposoby 
wykonania różnych ozdób 

świątecznych. 

Będzie świątecznie i kolorowo. 
świątecznie i kolorowo 

Świetlica przy 
boisku w 

Manieczkach 

15 13.12.2017 

19.12.2017 
(wtorek) 

17:00 -

20:00 

 Warsztaty 

artystyczne: 

"Święta Bożego 
Narodzenia"  

 

Szkoła 

Podstawowa 

w Iłówcu 

15 13.12.2017 

20.12.2017 
(środa) 

17:00 -
20:00 

 Warsztaty 
artystyczne: 

"Święta Bożego 
Narodzenia"  

 

Świetlica 
wiejska w 

Brodnicy 

15 13.12.2017 

Harmonogram bezpłatnych szkoleń i warsztatów w grudniu! 

Organizator: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w gm. Brodnica 



 

            

 

Organizatorzy zapewniają materiały na zajęcia oraz poczęstunek! 

Prosimy zabrać ze sobą wygodny strój i dobry humor! 

Zgłoszenia przyjmujemy: 
 

mailowo: lowe.brodnica@gmail.com  

lub telefonicznie: 61 28 42 515  

lub osobiście - pokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Brodnicy,  

od poniedziałku do piątku w g. 07:00 -15:00 

 


