
OFERTA 
EKOWARSZTATÓW



ŚWIECZNIKI I PRZYBORNIKI ............................

BIBELOTY NA GAŁĘZI .......................................

DOMKI DLA OWADÓW ......................................

DONICZKI Z KOBIAŁEK .....................................

PODKŁADKI DECOUPAGE ..............................

ŚWIECZKI SOJOWE ..........................................

NATURALNE KOSMETYKI ...............................

KORKOWE TABLICE ..........................................

TEMATYCZNE EKOOZDOBY ...........................

PORTFELIKI Z KARTONÓW PO MLEKU ......

MYDEŁKA .............................................................

WARSZTATY Z ENERGIĄ .................................

CHEMIA Z PRZYRODĄ ......................................

LAS W SŁOIKU ......................................................

BRELOKI Z KORKÓW ...........................................

ODPADY CZY OWADY .........................................

ROZETKI Z GAZET ................................................

MALOWANIE GAZET ............................................

TORBY Z T-SHIRTU .............................................

ZWIERZAKI SKARPECIAKI ...................................

BIŻUTERIA Z MAKULATURY ..............................

ELEKTROBIŻUTERIA ............................................

OBRAZY NICIĄ 3D .................................................

BIŻUTERIA Z KOSZULEK .....................................

SZKATUŁKI ZE SŁOIKÓW ...................................

ORGANIZERY Z PUSZEK .....................................

SPIS EKOWARSZTATÓW
str. 16

str. 17

str. 18

str. 19

str. 20

str. 21

str. 22

str. 23

str. 24

str. 25

str. 26

str. 27

str. 28

str. 3

str. 4

str. 5

str. 6

str. 7

str. 8

str. 9

str. 10

str. 11

str. 12

str. 13

str. 14

str. 15



LAS W EKOSŁOIKU
 Podczas warsztatów stare słoiki po przetworach,

zostaną wykorzystane do stworzenia lasu w słoiku.
Posadzimy w środku rośliny, które są naturalnymi filtrami
powietrza, ważnymi dla środowiska oraz naszych
mieszkań. 
Do ozdabiania wykorzystamy naturalne dodatki oraz
odpady biurowe (np. kartki, sznurki, materiał z koszulek)

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dzieci 
- młodzież
- dorośli

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



BRELOKI Z KORKÓW
Korek jest całkowicie naturalnym materiałem o wielu
właściwościach fizycznych, dlatego wykorzystamy go 
 aby stworzyć własnoręcznie ozdabiany korkowy
breloczek. Dzięki temu nie będziemy musieli kupować
plastikowych breloków.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutoriale

Grupa odbiorców:
 - dzieci w wieku szkolnym

- młodzież
- dorośli idealne na 

 
EVENT 

PLENEROWY
 
 



ODPADY CZY OWADY
W ramach tego warsztatu wykorzystamy korek 
do stworzenia zabawek lub ozdób np. do doniczki.
Pozwoli to ograniczać konsumpcjonizm i ilość tego typu
produktów z tworzyw sztucznych.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutoriale

Grupa odbiorców:
- dzieci w wieku przedszkolnym (z pomocą opiekuna)
- dzieci w wieku szkolnym (z pomocą opiekuna)

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



ROZETKI PREZENTOWE 
(z gazet)

Zamiast kupować w sklepie prezentowe rozetki, podczas
warsztatów dowiecie się, jak wykonać je samodzielnie ze
starych gazet i skrawków kolorowego i zużytego papieru.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutoriale

Grupa odbiorców:
 - młodzież

- dorośli idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



MALOWANIE TOREB
 Aby nie używać jednorazowych foliowych reklamówek,

zachęcamy do korzystania z wielorazowych toreb 
z naturalnych tworzyw (jak len, bawełna, juta)
W trakcie warsztatów zajmiemy się ich malowaniem
takimi technikami jak:

- malowanie z użyciem szablonów i gotowych wzorów
- odciskanie liści, warzyw, muszli
- stemple wykonane z owoców/warzyw
- foremki

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutoriale

Grupa odbiorców:
- dzieci w wieku szkolnym
- dzieci w wieku przedszkolnym
- młodzież
- dorośli

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



TORBY Z T-SHIRTU
Aby ograniczyć wyrzucanie niepotrzebnych ubrań oraz
nadmierne korzystanie z reklamówek jednorazowego
użytku, pokażemy kilka sposobów na samodzielne
wykonanie torby na zakupy z T-shirtów, bez konieczności
używania maszyny, igły i nici.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutoriale

Grupa odbiorców:
- dorośli
- młodzież
- dzieci (z pomocą koordynatora)

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



ZWIERZAKI SKARPECIAKI
Aby ograniczyć kupowanie nowych zabawek, warto
poznać sposób na stworzenie własnych pluszaków 
ze skarpetek i ścinek biurowego papieru. 
W ten sposób można stworzyć np. zajączki, misie,
kotki lub pieski.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dzieci w wieku szkolnym
- dzieci w wieku przedszkolnym
(z pomocą koordynatora/opiekuna)

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



BIŻUTERIA 
Z MAKULATURY I BUTELEK

Podczas warsztatów wykorzystamy stare gazety, skrawki
papieru oraz niepotrzebne katalogi. 
Tworzenie biżuterii z makulatury to dawanie odpadom
drugiego życia oraz zmniejszenie konsumpcjonizmu.
Zajęcia cieszą się popularnością w każdym przedziale
wiekowym, szczególnie wśród rodzin. 

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutoriale

Grupa odbiorców:
- dorośli
- młodzież
- dzieci (z pomocą opiekuna)

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



ELEKTROBIŻUTERIA 
I MAGNESY

W XXI wieku technologia z każdym rokiem się zmienia,
a sprzęty elektroniczne często wymienia się nawet
wtedy, gdy wciąż funkcjonują poprawnie.
Dlatego aby zmniejszyć ilość odpadów i zwrócić
uwagę na ten problem, proponujemy warsztaty
wykonywania biżuterii z elementów klawiatury.
Dodatkowo pokażemy, jak zrobić magnesy na lodówkę.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutoriale

Grupa odbiorców:
- dorośli
- młodzież
- dzieci (z pomocą koordynatora/opiekuna)

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



OBRAZY NICIĄ 3D
 
 

Nowa forma wykonywania obrazów, które powstają 
na niechcianych skrawkach desek, deskach do krojenia 
czy fragmentach drewna. Tworzy się je za pomocą
gwoździ i nici, włóczek oraz innych fragmentów
niechcianych materiałów.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dorośli
- młodzież
- dzieci w wieku szkolnym  
                    (z pomocą koordynatora)

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



BIŻUTERIA Z KOSZULEK
Materiał z ubrań, które są niepotrzebne ze względu
np. na plamy, drobne dziury, przetarcia czy zużycie,
wykorzystamy do stworzenia upcyklingowej biżuterii.
Do tego celu świetnie nadają się T-shirty i bluzki 
z bawełny.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutoriale

Grupa odbiorców:
- dzieci w wieku szkolnym
- dzieci w wieku przedszkolnym
- młodzież
- dorośli

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



SZKATUŁKI ZE SŁOIKÓW
 
 

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dorośli
- młodzież
- zieci w wieku szkolnym 
                 (z pomocą koordynatora)

Z niepotrzebnych zabawek i słoików po produktach
spożywczych stworzymy stylowe szkatułki, które
mogą posłużyć jako pojemniki na słodycze, skarbonki
czy inne praktyczne schowki na nasze przedmioty.



ORGANIZERY Z PUSZEK
 

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dla dzieci w wieku szkolnym 
(z pomocą koordynatora)
- młodzież
- dorośli

Z oczyszczonych puszek po konserwach (lub słoików),
zrobimy stylowe przyborniki, które następnie zostaną
ozdobione za pomocą malowania, wyklejania, techniki
decoupage 
z użyciem serwetek czy oklejanie plecionkami 
typu makrama.

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dorośli
- młodzież
- dzieci w wieku szkolnym  

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 

ŚWIECZNIKI I PRZYBORNIKI
 
 

Pokażemy jak ze SŁOIKÓW można stworzyć przyborniki
lub świeczniki, zarówno wiszące, jak i stojące, malowane
lub wyklejane, przyozdobione z zewnątrz lub wypełnione
w środku piaskiem, kryształkami soli lub cukru.



BIBELOTY NA PATYKU
 

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dzieci w wieku szkolnym 
(z pomocą koordynatora)
- młodzież
- dorośli

Jako alternatywę dla ozdób z tworzyw sztucznych,
pokażemy, jak wykonać jedne z najpopularniejszych
ozdób do naszych domów w stylu boho. 
Będą to ozdoby nawiązujące do "łapaczy snów" i
"łapaczy wiatru", stworzone z gałęzi oraz odpadów,
które każdy znajdzie w swoim domu.

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



DOMKI DLA OWADÓW
 
 

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dorośli
- młodzież
- dzieci w wieku szkolnym  (z pomocą koordynatora, 
                     z gotowych produktów, lub puszek )

Aby wspierać pożyteczne owady np. pszczoły, możemy
zbudować dla nich domki lub poidełka. 
Domki mogą powstać np. z drewna, a także w skutek
wykorzystania puszek.



DONICZKI Z KOBIAŁEK
 

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- młodzież
- dorośli

Warsztat, który pozwala na wykorzystanie kobiałki oraz
sklepowej, foliowej reklamówki. 
Dzięki niemu wykorzystujemy odpady i ograniczamy
zakup tanich, plastikowych, doniczek do roślin.



PODKŁADKI DECOUPAGE
 
 

Podczas warsztatów zademonstrujemy, jak w łatwy
sposób stworzyć podstawki pod kubek, czajnik lub
talerzyk. Do wykonania tych przedmiotów posłużymy
się techniką decoupage - zdobienie serwetkami.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dorośli
- młodzież
- dzieci w wieku szkolnym 
                   i przedszkolnym

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



ŚWIECZKI SOJOWE
 W ramach warsztatów pokażemy, jak zrobić atrakcyjną

świecę sojową o zapachu ulubionych olejków
eterycznych. Świeczki zostaną stworzone w słoikach
po przetworach i z wosku sojowego, który jest w 100%
naturalnym, nietoksycznym wyrobem, pozyskiwanym 
z ziaren soi. 

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dzieci w wieku szkolnym (z pomocą koordynatora)
- młodzież
- dorośli



NATURALNE KOSMETYKI
 
 

Przedstawimy pomysły na stworzenie kosmetyków 
z produktów, które znajdziemy w naszej kuchni. Dzięki
temu nie przyczynimy się do nadmiernej produkcji
opakowań, a to, co już nabyliśmy, posłuży do wykonania
np. peelingu kawowego, bomby do kąpieli lub soli
aromatyzowanej.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dorośli
- młodzież
- dzieci w wieku szkolnym  (z pomocą koordynatora)



KORKOWE TABLICE
 Stara ramka na zdjęcia może zyskać nowe rzycie jeśli,

przerobimy ją na tablicę korkową, która z pewnością
przyda się np. w biurze  jako mapa myśli, przy nauce 
w szkole lub w ramach innej twórczej pracy.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- młodzież
- dorośli



TEMATYCZNE EKOOZDOBY
 
 

Warsztaty na których stworzymy ciekawe ozdoby
tematyczne np. kartki świąteczne, urodzinowe,
pocztówki, dekoracje z makulatury, zakładki do książek,
bombki na choinkę i wiele innych ozdób wykonanych 
w duchu ekologii, z materiałów organicznych lub
nadających się do recyklingu,

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dorośli
- młodzież
- dzieci w wieku szkolnym  
                      i przedszkolnym

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:

PORTFELIKI 
 

Sposób przeprowadzenia:

- dzieci w wieku szkolnym 
- dzieci w wieku przedszkolnym 
(z pomocą opiekuna)

Jak wiemy kartony po mleku i soku to opakowania
wielomateriałowe, nieprzemakające. Proponujemy więc 
Powtórne ich wykorzystanie i stworzenie z nich
ekologicznych portfeli na pieniądze bądź inne drobiazgi.
Gdy taki portfel nam się zużyje możemy poddać go
recyklingowi wyrzucając go do żółtego pojemnika na
plastik.

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



- dorośli
- młodzież
- dzieci 

MYDEŁKA 
 
 

Na warsztatach stworzymy niepowtarzalne mydełka, 
z płatkami kwiatów i olejkami eterycznymi, które
poprawiają samopoczucie i nastrój. Korzystając z mydła 
w kostce ograniczamy użycie tworzyw sztucznych takich
jak plastikowe opakowania do mydeł w płynie i żeli pod
prysznic.

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:



WARSZTAT Z ENERGIĄ
 

Dzięki zestawowi demonstracyjnemu dowiedz się,
czym jest energia odnawialna i jak można ją
wytworzyć. Łącz elementy, wprawiaj je w ruch, 
generuj dźwięki, a nawet pozyskaj prąd z ziemniaka!

Sposób przeprowadzenia:
- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy
- warsztat online lub tutorial

Grupa odbiorców:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- dzieci w wieku szkolnym

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



- warsztaty okazyjne dla kilku osób
- festyny miejskie/eventy

- dzieci w wieku przedszkolnym

CHEMIA Z PRZYRODĄ
 
 

Pokaz kilku eksperymentów chemicznych, dla małych
naukowców, o ciekawych walorach wizualnych np.:
- chemiczne jojo,  w doświadczeniu sprawiamy, że krople
zabarwionego octu pływają w górę i w dół w naczyniu 
z olejem
- ciecz nienewtonowska, bezpieczna i niebrudząca,
stworzona ze skrobi, na pograniczu cieczy a ciała
stałego

Sposób przeprowadzenia:

Grupa odbiorców:

idealne na 
 

EVENT 
PLENEROWY

 
 



tutorial/warsztat 
 
 
 
 

 

 ONLINE
 
 
 
 

Przygotowany i nagrany wcześniej wybrany warsztat.
Materiał dostosowany do indywidualnych założeń,
takich jak czas trwania, format czy rodzaj przekazu
(warsztat „od A do Z” albo krótki tutorial). 

live
 
 
 
 

Warsztat w formule „od A do Z”, przeprowadzony online
za pomocą odpowiednich platform (np. ZOOM), zajęcia
na żywo w formie 35-minutowej lekcji.



 
 

Dział Edukacji Ekologicznej
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60-124 Poznań
tel. 784 001 823
www.abrys.pl


