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podglądnij nas

/EduAnima

/centrum.eduanima

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy doświadczoną firmą edukacyjno-animacyjną, a to
oznacza, że proponujemy szeroki wachlarz usług nie tylko
animacyjnych, ale i edukacyjnych od dzieci po dorosłych
(animacje, warsztaty, gry terenowe i szkolenia). Oferty
personalizujemy i dostosowujemy do potrzeb i wymagań
klientów. Masz jakiś pomysł? Chętnie go zrealizujemy. 
Poza doświadczeniem i uśmiechem mamy do dyspozycji
różnorodne, innowacyjne narzędzia animacyjne. Nasi
Animatorzy są szkoleni i odpowiednio przygotowywani do
pracy, utrzymują standardy akademickie, cały czas są z grupą i
dla grupy, reagując na ich potrzeby. Korzystamy z
profesjonalnego sprzętu animacyjnego oraz posiadamy
odpowiednie ubezpieczenie.

Chcesz się przekonać? 
Sprawdź nas!

www.eduanima.pl
biuro.eduanima@gmail.com
nr tel. 669 771 905



proponowany i minimalny czas trwania warsztatów

możliwość organizacji warsztatów jednorazowo lub cyklicznie

maksymalna ilość uczestników/jedne warsztaty/jeden instruktor

grupa docelowa uczestników

miejsce organizacji warsztatów w sali i/lub w plenerze

kim jest prowadzący warsztaty

Interesuje Cię cena? Nas również, dlatego żebyśmy mogli wycenić usługę
potrzebujemy od Ciebie więcej informacji. Na cenę składa się wiele
czynników  np. ilość uczestników, miejsce warsztatów, potrzebne materiały,
wybrana opcja itd. Chcemy by obie strony były zadowolone, więc wyceny
dokonujemy po indywidualnej konsultacji, a poza tym... lubimy negocjować.

Kilka ważnych kwestii

cena

Legenda głosi, że symbole oznaczają:

Podana ilość uczestników przypada na jednego prowadzącego. Masz więcej
zainteresowanych? Nie ma sprawy! Tylko potrzebujesz większe ilości animatorów.

Dojazd w cenie do 30 km od Łososiny Dolnej.

To Ty decydujesz czy zajęcia są jednorazowe czy cykliczne i ile będzie spotkań, a my
dostosowujemy program.

Jesteśmy otwarci na propozycje, wskazówki i modyfikacje.

„Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez
wszystko, co robią” – Carolyn Hooper



Bądźmy eko!

DOSKONAŁY POMYSŁ 

wdrażają w życie przedmioty przyjazne 
 środowisku naturalnemu
rozwijają swoją wyobraźnie poprzez
nanoszenie swoich pomysłów lub fantazji
na płócienne materiały
otrzymują mnóstwo cennych uwag i rad
jak chronić naszą planetę 
mają zapewnione materiały do tworzenia
swoich dzieł
znajdują zastosowanie dla przedmiotów
do wyrzucenia 
mogą wykorzystać stworzone przedmioty
w życiu codziennym 

PRZYKŁADOWE TEMATY

Malowanie ,,eko'' torby
Malowanie worka szkolnego
Malowanie poszewki
Konstrukcja śmieciowych gier
Skonstruowanie śmieciowego potwora-
maskotki

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

Niewątpliwie świadomość posiadania tak wyjątkowych, własnoręcznie stworzonych
przedmiotów dostarczy dziecku wiele radości i przyciągnie uwagę każdego!

60 minut

cykliczne lub jednorazowo

15 uczestników/jedne zajęcia

od 6 lat

animator 

w sali 



ręcznie tworzą i dekorują albumy, ramki
ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi 
rozwijają swoją wyobraźnie 
za pomocą zabawy tworzą niesamowite
pamiątki
mają do dyspozycji wiele ciekawych
materiałów i wzorów do tworzenia
spersonalizowanych ozdób
każdy stworzony przedmiot mogą zabrać
ze sobą i podarować go bliskiej osobie

PRZYKŁADOWE TEMATY

Ozdabianie kartki z pamiętnika
Tworzenie kartki pocztowej
Zdobienie ramki na zdjęcia
Dekorowanie albumu ze zdjęciami
Upiększanie zeszytu szkolnego

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

60 minut

cykliczne lub jednorazowo

15 uczestników/jedne zajęcia

od 6 lat

animator 

w sali 

DOSKONAŁY POMYSŁ 

 Dzięki scrapbookingowi dzieci nabierają zamiłowanie do wspomnień, chęć zatrzymania
pięknych chwili i uwiecznienia tych momentów, nie w formie opowieści tylko – obrazu.

 

Warsztaty 
scrapbookingu



rozwijają zdolności manualne
mają świetne pole do wyrażania swoich
emocji
pobudzają swoją wyobraźnie 
wyciszają się, zwiększają koncentrację i
zmniejszają stres 
uczą się poprzez zabawę 
pobudzają zmysł dotyku

PRZYKŁADOWE TEMATY

brokatowe silme i ,,glutki''
wyrabianie piankoliny 
żelowy gniotek
stworzenie magicznego śniegu
własne mikstury
ogólne zajęcia poznania z produktów o
różnej teksturze
konstrukcja zabawek sensorycznych

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

DOSKONAŁY POMYSŁ 

Dzięki pracom sensoplastycznym dziecko może rozwijać i odkrywać swą osobowość, a
warsztaty działają uspokajająco i mogą być wykorzystywana w celu zmniejszenia stresu,
czy zaburzeń koncentracji. Szczęśliwe dzieci to brudne dzieci. :)

60 minut

cykliczne lub jednorazowo

15 uczestników/jedne zajęcia animator 

w sali 

Zabawy sensoryczne!
-warsztaty tworzenia mas

plastycznych i nie tylko

dzieci przedszkolne i szkolne



rozwijają zmysł dotyku oraz wyobraźnię
pobudzają swoją ciekawość
uczą się współpracy w grupie
doskonalą zmysł konstrukcyjny 
bawią się 

PRZYKŁADOWE TEMATY

nauka skręcania podstawowych wzorów
z długich balonów 
tworzenie konstrukcji XXL z różnych
balonów 
tworzenie postaci XXL z różnych
balonów
balonowe zabawy 
 konstrukcje balonów z helem 

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

DOSKONAŁY POMYSŁ 

Z balonów najczęściej tworzy się zabawne zwierzątka, ale nie tylko. Sztukę skręcania
balonów ogranicza tylko wyobraźnia.

60 minut

15 uczestników/jedne zajęcia

od 8  lat

animator 

w sali 

 

Twistuj razem z nami ! 
-Warsztaty tworzenia 

postaci z baloników

cykliczne lub jednorazowo



rozwiązują zagadki, łamigłówki, krzyżówki
pobudzają wyobraźnię
uaktywniają myślenie 
uczą się o świecie poprzez zabawę 
doświadczają różnorodnych emocji 
uczą się współpracy w grupie
uczą się samodzielności 
biorą udział w różnorodnych grach
terenowych 
dostają planszę podsumowującą
wszystkie spotkania 
tworzą różne przedmioty i narzędzia

PRZYKŁADOWE TEMATY

podróż dookoła Świata ( cykl spotkań
odwołujących się do wszystkich
kontynentów i do wybranych państw)
 Co się kryje w sarkofagu? 
Tajemne znaki i szyfrowanie 
W poszukiwaniu skarbu Inków

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

DOSKONAŁY POMYSŁ 

Zajęcia dostosowane do możliwości grupy i otoczenia. Dają mnóstwo ekstremalnie
bezpiecznych przeżyć. Gwarantują niesamowite wspomnienia.

90-120 minut

15 uczestników/jedne zajęcia

dzieci w klasach 6/12 lat

animator 

docelowo w plenerze w razie
niepogody w sali

Fabularne zajęcieFabularne zajęcie
przygodoweprzygodowe

cykliczne lub jednorazowo



DOSKONAŁY POMYSŁ 

poznają zasady prawidłowego żywienia
rozszerzają tematy dietetyczne
dotychczas poznawane w szkole
obalają mity dietetyczne (Cytryna z
wierszyka nie jest najlepszym źródłem
witaminy C!)
uczą się uważnego jedzenia
poznają podstawy produkcji wielu potraw
uczą się dokonywania świadomych
wyborów żywieniowych
rozwijają swoją kreatywność
przygotowując potrawy

PRZYKŁADOWE TEMATY

Poznajemy piramidę zdrowego żywienia
Zdrowe słodycze
Jak powstaje chleb?
Zbożowe szaleństwo
Czy tłuszcz może być zdrowy?
Pomidorowe Włochy
Oliwkowa Grecja
Zdrowa Kuchnia Amerykańska
Słoneczna Kuchnia Hiszpańska

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

Zajęcia są podzielone na dwie części - teoretyczną z prezentacją, grami i zabawami oraz
kulinarną, podczas której dzieci samodzielnie przygotowują pyszne, zdrowe smakołyki
pobudzając zmysły wzroku, smaku, dotyku i węchu.

90-120 minut

15 uczestników/jedne zajęcia

dzieci w klasach 0-8

mgr dietetyki Magdalena Marszałek

 w sali

Warsztaty 
kulinarno-dietetyczne

cykliczne lub jednorazowo



DOSKONAŁY POMYSŁ 

uczą się budowy, użytkowania i
konserwacji łuku klasycznego i
bloczkowego
uczą się bezpiecznego użytkowania łuku
kształtują swoją celność 
poznają historię łuku
uczą się poprawnie technicznie
wykonywanych strzałów
budują własny łuk i indiański pióropusz
biorą udział w zawodach na najlepszego
strzelca
biorą udział w grze terenowej ''Łucznicy
Króla Andaluzji''
otrzymują pisemny certyfikat z tytułem
łucznika 

PRZYKŁADOWE TEMATY

Budowa łuku, składanie i konserwacja,
historia w formie opowieści z zagadkami
Nauka techniki strzelania, strzelanie do
tarczy, do ruchomego celu;
Indywidualne zawody łucznicze na
najlepszego strzelca 
Budowa własnego łuku 
Doskonalenie celności poprzez gry,
zabawy i ćwiczenia 
Grupowa fabularna łucznicza gra
terenowa

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

Zajęcia te zaskakują w swej wielowymiarowości. Są połączeniem ekscytacji, pobudzenia
wyobraźni, wyzwalania kreatywności, kształtowania zręczności, współpracy w grupie i
zdrowej rywalizacji.

60-90min

10 uczestników/jedne zajęcia

dzieci w klasach 0-8

intstuktorzy-animatorzy EduAnima

 w plenerze lub w  sali

Dlaczego Robin Hood?
-zajęcia łucznicze

cykliczne lub jednorazowo



DOSKONAŁY POMYSŁ 

uczą się bezpiecznego użytkowania
szczudeł
dowiadują się jak ważne jest odpowiednie
zabezpieczenie 
uczą się bezpiecznego upadania i
wstawania z upadku
poprawiają koordynację ruchową
uczą się współpracy i wzajemnej
asekuracji
biorą udział w indywidualnych zawodach
na najlepszego skoczka
otrzymują pisemny certyfikat z tytułem
mistrza skaczących szczudeł 

PRZYKŁADOWE TEMATY

Budowa szczudeł, nauka zakładania,
możliwości szczudeł i pierwsze kroki
Różnorodne techniki poruszania się
Nauka bezpiecznego upadku i wstawania
z upadku, poruszanie się między
przeszkodami
Poruszanie się tyłem i przodem
Skoki w miejscu
Doskonalenie poruszania się, zabawy ze
szczudłami, zawdy na najlepszego
skoczka

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

Skaczące szczudła z pewnością będą przyczyną wydzielenia adrenaliny, i u rodziców, i u
dzieci, jednak u każdej z tych grup z różnych powodów :) Spokojnie... wyposażeni w ogrom
ochraniaczy, oprócz ekstremalnych wspomnień, nikomu nie zostanie żaden inny ślad.

90-180min

10 uczestników/jedne zajęcia

dzieci min.20 kg

intstuktorzy-animatorzy EduAnima

 w plenerze lub w  sali

Przepis na Gumisiowy sok i dobrą zabawę-
warsztaty na skaczących szczudłach

cykliczne lub jednorazowo



DOSKONAŁY POMYSŁ 

kształtują motorykę małą
uczą się cierpliwości i skupiają na zadaniu 
tworzą własne praktyczne produkty 
tworzą prezent, ozdoby, breloki
poznają różne rodzaje sznurka, ich
zastosowanie i pochodzenie
poznają zabawy ze sznurkiem
pobudzają wyobraźnię 
uczą się logicznego myślenia 
poznają techniki szydełkowania oraz
kreatywne zastosowanie sznurka

PRZYKŁADOWE TEMATY

Rodzaje sznurka, pochodzenie,
zastosowanie + zabawa ze sznurkiem
Różne techniki szydełkowania nauka
posługiwania się szydełkiem
Tworzenie prostych ozdób z
zastosowaniem sznurka
Tworzenie prostych ozdób praktycznych
przedmiotów przy pomocy szydełka 
Konkurs na najdłuższy pleciony sznurek 

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

Zajęcia dostosowanie do grupy wiekowej. Młodsi wykonują proste przedmioty z
zastosowaniem sznurka, starsi zaczynają szydełkować tworząc niesamowite dzieła. Zajęcia
bardzo wciągające... jak już się w nie zaplatają to końca sznurka nie widać...

60-120 min

5-10 uczestników/jedne zajęcia

dzieci przedszkolne i szkolne

rękodzielnik Urszula Kafel

 w  sali

Wyszło szydło z worka
- zajęcia rekodzielincze z szydełkiem

cykliczne lub jednorazowo



DOSKONAŁY POMYSŁ 

integrują się 
pobudzają wyobraźnię
uczą się współpracy
kształtują wybrane, podstawowe
kompetencje muzyczne
uczą się rytmu, melodii i harmonii 
biorą udział w grach i zabawach
muzycznych
uczą się używania Bum Bum Rurek, a
także innych instrumentów muzycznych

PRZYKŁADOWE TEMATY

Gama i sposoby używania bum bum
rurek w tańcu i zabawie
Proste melodie ludowe + zabawy
Proste melodie klasyczne + zabawy
Znane i lubiane piosenki + zabawy
Interaktywna gra „Przybij rurkę” 
rurkowe karaoke

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

Bum Bum Rurki to niesamowity w swej prostocie instrument, który przenosi w świat
kolorowych dźwięków. Nie ma osób, które nie potrafią grać na Bum Bum Rurkach, bo co
trudnego jest w uderzaniu plastikową rurką?

60-120 min

15 uczestników/jedne zajęcia

dzieci przedszkolne i szkolne

animatorka, absolwentka I stopnia
szkoły muzycznej Kinga Janisz

 w  sali

BumBum Rurki -
 warsztaty muzyczne

cykliczne lub jednorazowo



DOSKONAŁY POMYSŁ 

Te zajęcia to czas, w którym dzieci przesycone mnóstwem obrazów i dźwięków, oderwą się
od nich, by dowiedzieć się jak wspaniała zabawa może być z patykiem, kamykiem czy
kawałkiem materiału. Pokażemy, że może być fajnie inaczej.

60-120 min

20 uczestników/jedne zajęcia

dzieci przedszkolne i szkolne

animatorka i instruktorka zespołów
regionalnych Monika Zych

 w  sali i w plenerze

bawią się przy użyciu prostych
przedmiotów
zauważają, że do dobrej zabawy potrzeba
dobrych kolegów
poznają historię i dawną codzienność
dzieci
poznają gry i zabawy przy użyciu
prostych przedmiotów
tworzą własne zabawki przy użyciu tego
co pod ręką

PRZYKŁADOWE TEMATY

Dzień z życia babci i dziadka
Muzyczno-taneczne zabawy 
Gry i zabawy przy użyciu zwykłych
przedmiotów
Tworzymy swoją własną zabawkę 
Tworzymy autorską zabawę 
Zabawy naszych pradziadków i dziadków
Dawne zabawy ludowe

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

Wczoraj i dzis - zabawy
naszych dziadków

cykliczne lub jednorazowo



DOSKONAŁY POMYSŁ 

Polska tradycja połączona z nowoczesnością to właściwie nic nowego, a jednak tak, bo tego
jeszcze nie było! Wyobrażasz sobie tańczyć krokami fitness oraz krakowiaka bądź oberka
do piosenki ,,W murowanej piwnicy''? My już tak! 

50 min

15 uczestników/jedne zajęcia

IV klasa i starsze

instruktor Slavica Dance Monika Zych

 w  sali i w plenerze

PRZYKŁADOWE TEMATY

są aktywne fizycznie
uczą się podstawowych kroków
krakowiaka, oberka itd.
poznają polską tradycję związaną z
tańcami narodowymi 
wdrażają nową formę aktywności łączącą
tradycję z nowoczesnością
dobrze się bawią poprzez taniec i zabawy
z muzyką pobudzającą wyobraźnię 
poznają skrawek historii związaną z
tańcem ludowym i Slavica Dance

Tańce regionalne w nowoczesnym
wydaniu 
Tworzenie własnych choreografii 
Fitness na ludowo
Tańce narodowe w pigułce

W RAMACH WARSZTATÓW DZIECI 

Slavica Dance!
Taniec jakiego jeszcze nie było

cykliczne lub jednorazowo











Niech dzieci będą wolne. Zachęcaj ich do biegania na
zewnątrz, gdy pada deszcz. Niech zdejmą buty, gdy
znajdą kałużę wody. A gdy trawa łąk będzie mokra
od rosy, niech biegną po niej i depczą ją bosymi
stopami. Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo
zaprasza ich do spania w swoim cieniu. Niech
krzyczą i śmieją się, gdy słońce obudzi ich rano. 

Maria Montessori


