
Oferta warsztatów
dla szkół i przedszkoli

Multimedialne Centrum Natura
Ostrołęka, ul. Natury 7



Co by było
gdyby
zabrakło
pszczół? 

Przedszkola
Szkoły podstawowe

Szkoły średnie
 

Jak długo udałoby się nam bez nich

przetrwać? I czy maleńka pszczoła

może uratować ludzkość od zagłady?

Na te i wiele innych pytań

odpowiedzą nasi pasjonaci pszczół.

 

Koszt: 18 PLN / os. (1,5h)



Przedszkola
Szkoły podstawowe
Szkoły średnie
 

Ogień, woda, wiatr, ziemia - ludzie

nie mają nad nimi żadnej władzy!

Na warsztatach poznamy oznaki ich

działalności, dowiemy się jak wielka

jest ich potęga oraz dowiemy się jak

natura walczy o to, co człowiek chce

jej zabrać.

 

Koszt: 18 PLN / os. (1,5h)

4 żywioły



Liberatura

Przedszkola
Szkoły podstawowe

Szkoły średnie
 

O nierozerwalnie bliskich związkach liberatury z

naturą. Jakie materiały mogą w książkach zastąpić

papier? Przykłady dzieł liberackich: książka-butelka,

trójksiąg, kręgi drzewne, pudełka, koszyki, woreczki z

minitekstami o naturze na kamykach, muszelkach,

listkach, wstążkach, teksty wizualne i ich związki z

liberaturą.

 

Koszt: 18 PLN / os. (1h)



Sensodrama –
Detektyw
Groszek na
tropie witamin

Przedszkola
Klasy 1-2 SP

„Detektyw Groszek na tropie witamin” - zajęcia

przeprowadzone metodą sensodramy. W

trakcie zabawy kierowanej dzieci wcielają się w

mieszkańców „Warzywlandii” i wraz z

Detektywem Groszkiem starają się rozwikłać

zagadkę skradzionych witamin. Poznają

zawartość witamin w poszczególnych

warzywach i kształtują prawidłowe nawyki

żywieniowe. Zabawa angażuje wszystkie zmysły.

Uczą się także pielęgnacji roślin. Podawane

wiadomości dostosowywane są do wieku

uczestników..

 

Koszt: 15 PLN / os. (1,5h)



Przedszkola
Szkoły podstawowe

Szkoły średnie
Warsztaty rękodzielnicze, podczas których będą

miały okazję zapoznać się z różnymi technikami

malowania na tkaninie oraz dać upust swojej

wyobraźni, projektując i malując niepowtarzalne

torby bawełniane. Warsztatom towarzyszy

pogadanka na temat negatywnego wpływu

używania plastikowych toreb na środowisko. 

 

Koszt: 25 PLN / os. (1h)

Malowanie na tkaninie
 



Utkane z klasą

Klasy 3-8 SP
Szkoły średnie
 

Uczestnicy poznają podstawy tkactwa, rolę wątku

i osnowy, zapoznają się z przędzami pochodzenia

naturalnego (wełna, bawełna, len, jedwab). Każdy

uczestnik tka własną zakładkę do książki, a

równolegle bierze udział w tkaniu na dużym

krośnie dywanik. 

 

Koszt: 15 PLN / os. (1,5h)



Klasy 3-8 SP
Szkoły średnie

Podczas zajęć każdy z uczestników na

styropianowym podkładzie stworzy

swój własny, abstrakcyjny krajobraz za

pomocą łączenia różnych,

wielokolorowych tkanin. Dzieci będą

miały okazje rozwinąć swoją wyobraźnię,

oraz zdolności manualne.

 

Koszt: 20 PLN / os. (1,5h)

Paczworkowe
krajobrazy

 



Świat natury 
w technice
druku
wypukłego

Klasy 3-8 SP
Szkoły średnie

Uczestnicy warsztatów będą mogli

poznać jedną z najstarszych form

graficznych – druk wypukły. W

tackach styropianowych wykonują

patyczkiem kształt dowolnego

owada. Następnie pokrywają

powstałe matryce farbą i wykonują

odbitki graficzne. Zajęcia mają na

celu pobudzać twórczość oraz

dbałość o wykonywaną pracę..

 

Koszt: 18 PLN / os. (1h)



Klasy 3-8 SP
Szkoły średnie
 

Uczestnicy zajęć na podłożu z folii

aluminiowej formują o różnym

stopniu wypukłości wymyślone

kształty. Następnie pokrywają pracę

tuszem. Po jego wyschnięciu

ścierają go z wypukłych części.

Gotowa praca zostaje

przytwierdzona do tekturowej lub

papierowej ramki. 
 

Koszt: 18 PLN / os. (1h)

Ornamenty
roślinne w

technice
repusowania



Zaczaruj
czas

Klasy 3-8 SP
Szkoły średnie
Uczestnicy podczas zajęć zaprojektują oraz

stworzą swój własny zegar, który będzie

idealną ozdobą ich własnego pokoju. Zajęcia

mają na celu pobudzać wyobraźnię oraz

budować poczucie własnej wartości oraz

wyjątkowości. W trakcie zajęć przemycimy

także szczyptę recyklingu. 

 

Koszt: 25 PLN / os. (1h)



Z natury - 
na szkle
malowane

Klasy 4-8 SP
Szkoły średnie

Tworzenie rysunku opartego na

motywach przyrodniczych (podwodny

świat, las wiosną, itp.), przenoszenie go

na folię za pomocą farb konturowych,

wypełnianie konturu farbami

witrażowymi, oprawienie pracy z

użyciem materiałów ekologicznych.

 

Koszt: 25 PLN / os. (1,5h)



"W  KRÓLESTWIE
WIELKIEGO  SUMA"

F I LM  3D  W  EKRANIE  360 ˚

CZAS  TRWANIA :  1 2  MINUT
CENA  REGULARNA  7  PLN  /  OS .  

CENA  PRZY  WARSZTATACH  5  PLN  /  OS .



DZIEJE  MIASTA  OSTROŁĘKI
F I LM  WYŚWIETLANY  NA  MAKIEC IE  MIASTA

CZAS  TRWANIA :  1 5  MINUT
CENA  REGULARNA  7  PLN  /  OS .  

CENA  PRZY  WARSZTATACH  5  PLN  /  OS .



Animacje

Przedszkola
Szkoły podstawowe
Gry i zabawy aktywizujące oraz

integrujące grupę. Podczas animacji

uczestnicy bawią się w gry zespołowe,

uczą współpracy, a także zdrowej

rywalizacji. Aktywności są zawsze

dobierane do wieku uczestników -

zabawy z chustą animacyjną, bańki

mydlane, zabawy na świeżym powietrzu,

gry i zabawy zręcznościowe. 

 

Koszt: 8 PLN / os. (1h)



OGRÓD  DOŚWIADCZEŃ
W  OGRODZIE  DOSTĘPNE  SĄ  TERENOWE  ELEMENTY  DYDAKTYCZNE  DO  GIER  I  ZABAW

EDUKACYJNYCH  TJ .  TABL ICE  DYDAKTYCZNE  I  P IRAMIDA  WIEDZY .  PONADTO  TERENOWE
ZABAWY  EDUKACYJNE  STACJONARNE  –  ZABAWKI  I  KONSTRUKCJE  POZWALAJĄCE

ZDOBYWAĆ  WIEDZĘ  POPRZEZ  SAMODZIELNĄ  EKSPLORACJĘ  I  ZABAWĘ ,  OPARTE  NA
PROSTYCH  I  INTU ICYJNYCH  REGUŁACH ,  TJ . :  UKŁADANKI ,  ZAGADKI ,  PUZZLE  KLASYCZNE

I  KOŁOWE ,  ZEGAR  FENOLOGICZNY ,  FOTOTABL ICA .  DOSTĘPNE  SĄ  TAKŻE  TERENOWE
GRY  I  ZABAWY  EDUKACYJNE  SPRAWNOŚCIOWE  UTRWALAJĄCE  NABYWANĄ  WIEDZĘ  TJ .

SKOCZNIA  OBRAZUJĄCA  SPOSÓB  PORUSZANIA  S IĘ  ZWIERZĄT .

SAMODZIELNY  POBYT  W  OGRODZIE  –  BEZPŁATNIE  (CZAS  SPĘDZONY  W  OGRODZIE  OK .  15  MINUT)

CZAS  Z  ANIMATOREM  –  8  PLN  /  OS .  (OGRÓD  DOŚWIADCZEŃ  + ANIMACJE  OK .  1H)



Oferta obiadowa
W naszym obiekcie

znajduje się także

restauracja do Państwa

dyspozycji. 

Po wcześniejszym

uzgodnieniu

przygotujemy obiad dla

grupy.

Nuggetsy, frytki, surówka - 14 PLN

Naleśniki z dżemem / serem / czekoladą - 10 PLN

Placuszki z jabłkiem - 10 PLN



Kontakt
MULT IMEDIALNE  CENTRUM  NATURA

Ostrołęka, ul. Natury 7

TELEFON

516 491 060

EMAIL  

kontakt@centrumnatura.org

WWW .CENTRUMNATURA .ORG

WWW .FACEBOOK .COM /MULT IMEDIALNECENTRUMNATURA


