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Ogólnorozwojowe warsztaty edukacyjne w Centrum Rozrywki Hop.
Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć i warsztatów kreatywno-edukacyjnych dla grup 
zorganizowanych. Atrakcyjne programy tematycznych warsztatów z elementami zabawy
i możliwością łączenia z pakietami zabaw w strefie ogólnej sali zabaw, sprawią dzieciom mnóstwo 
radości. Przemyślana formuła, pełna wciągającej fabuły i tematów, które pochłaniają dzieci
bez reszty, sprzyja otwartym, chłonącym wiedzę umysłom. A wszystko to ubrane w rewelacyjną 
zabawę. Korzystne ceny pakietowe i abonamentowe w specjalnej ofercie grupowej. Zapraszamy!

• Mały jubiler 
Warsztaty rozpoczynają się zabawą w podchody, w czasie której dzieci szukają w całej sali 
ukrytych starannie skarbów. Z nich, podczas warsztatów własnoręcznie tworzą biżuterię. 
Warsztaty rozwijają umiejętność współpracy i pracy w grupie, spostrzegawczość, integrują 
grupę, uczą zdrowej rywalizacji. Tworzenie biżuterii ćwiczy motorykę małą, rozbudza 
kreatywność i wyobraźnię, pokazując jak piękne rzeczy można stworzyć własnymi rączkami.

• Recycling – coś z niczego 
Przerabiamy pozornie niepotrzebne przedmioty codziennego użytku, dając im drugie życie. 
Dzieci uczą się istotnej idei zero-waste, zdobywając wiedzę na temat troski o naturę. 
Warsztaty pokazują, jak w twórczy sposób zrobić „coś z niczego”, wykorzystać, zamiast 
wyrzucać do śmieci. Formuła ćwiczy motorykę małą, zdolności manualne, rozwija wyobraźnię, 
poszerza horyzonty, przekazując równocześnie istotne walory edukacyjne.

• Laboratorium 
Młodzi naukowcy otrzymują niezbędne atrybuty – fartuchy i oddają się przyjemności 
przeprowadzania doświadczeń naukowych. Tworzymy kolorowe mikstury, bawimy się 
konsystencją, stanem skupienia, barwą i światem, na który wpływamy. Dzieci uczą się bawiąc 
i odkrywając piękno prawdziwej nauki. Stawiając na samodzielność, rozbudzamy ciekawość 
świata, kreatywność, zdolności manualne i chęć do zdobywania wciągającej wiedzy. 
 W ramach warsztatów oferujemy różną tematykę: Bańki mydlane – tworzymy kolorowego 
węża z piany, bańkę w bańce, malujemy pianą. Magia wody – robimy magiczną tęczę, 
tworzymy chemiczne jojo i bawimy się świecą w szklance. Dziwne substancje – robimy „glutka”, 
tworzymy gniotka z żelatyny, produkujemy masę balonową.

• Warsztaty mydlarskie 
Dzieci samodzielnie tworzą mydełka glicerynowe w różnych formach, kształtach i kolorach. 
Swoje mydlane dzieła zabierają do domu. Warsztaty dają mnóstwo radości, ćwiczą motorykę 
małą i zdolności manualne, rozbudzają wyobraźnię i kreatywność. 

• Okolicznościowe - Boże Narodzenie 
Tworzymy prezenty, dekoracje i ozdoby świąteczne, dajemy się ponieść magii świąt, ćwicząc 
przy tym wyobraźnię, zdolności manualne i rozbudzając kreatywność.

• Okolicznościowe – Wielkanoc 
Tworzymy ozdoby i dekoracje do domu i wielkanocnych koszyków. Warsztaty ćwiczą zdolności 
plastyczne, manualne, rozbudzają wyobraźnię i trenują kreatywność.
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