
STOLARKA D LA  DZIKICH DZIECI

www. dz i k ie dz ie c i . c om

oferta warsztatów stolarskich dla dzieci

....



Stolarka dla Dzikich Dzieci to autorskie warsztaty twórcze 
prowadzone przez Annę Berę projektantkę wzornictwa i stolarza we 
współpracy z psychoterapeutką Małgorzatą Matwiejczyk. Ważna jest dla nas myśl, 
że bezpośredni kontakt z kawałkiem drewna i wysiłek włożony w jego obróbkę, daje radość, satysfakcję 
i moc! Mamy całą stertę drewna prosto z lasu! Deski, pniaczki, kłody, patyki, gałęzie z których wspólnie 
budujemy. Uczymy rozpoznawać różne gatunki drzew w najrozmaitszej postaci. Pokazujemy jak 
pracować przy użyciu tradycyjnych narzędzi stolarskich. Piłujemy, wiercimy, szlifujemy i wbijamy 
gwoździe! Stawiamy na samodzielność, doświadczanie swojej siły, naukę przez próbowanie, korzystanie 
z minimalnej pomocy raczej w formie podpowiedzi niż robienia „za”.
 
Tworzymy instrumenty muzyczne, drewniane obrazy, projektujemy układanki i gry, budujemy wieże,
mosty, miasta, tworzymy pojazdy i latające ptaki. Temat jest dla nas umowny i stanowi punkt wyjścia.
Staramy się iść za uczestnikiem i pomagać mu w doświadczaniu procesu realizacji własnego pomysłu.

Prowadzimy warsztaty w pracowni oraz warsztaty gościnne w różnych placówkach i instytucjach w 
rozmaitej formie, jako warsztaty jednorazowe, cykliczne, weekendowe, eventowe, a także kilkudniowe 
serie warsztatowe np. ferie lub półkolonie w szkołach, muzeach, domach kultury oraz innych 
instytucjach i placówkach. Oferujemy własne narzędzia oraz materiały. Wykonane prace stają się 
własnością dzieci.

www.dzikiedzieci.com
zabawkidzikiedzieci@gmail.com

+48 500 112 659





STOLARKA D LA  DZIKICH DZIECI
podstawowy warsztat jednorazowy

(1,5 godziny)

....











FERIE/PÓŁKOLONIE  Z DZIKIMI 
DZIECMI

tygodniowa seria warsztatów
(5 dni po 2 godziny)

.
...

.
. .
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zdjęcia: Instytut Designu w Kielcach











STOLARKA D LA  DZIKICH DZIECI
cykl comiesięcznych warsztatów 

(1,5 godziny raz w miesiącu)

....



zdjęcie: POLIN





zdjęcie: POLIN





zdjęcie: POLIN



WARSZTATY  EVENTOWE
warszaty towarzyszące innym wydarzeniom, jak targi, festiwale, 
wystawy, imprezy okolicznościowe np. urodziny, Dzień Dziecka

(1,5 godziny)





zdjęcie: Teatr Małego Widza





zdjęcie: Teatr Małego Widza





zdjęcie: Teatr Małego Widza





zdjęcie: Teatr Małego Widza



WARSZTATY  WEEKENDOWE
dwa intensywne dni warsztatowe 

(dwa dni po 4 godziny)



zdjęcia: Marcin Pietrusza / z archiwum Warsztatów Kultury w Lublinie













Klienci:



kontakt i szczegóły:

Anna Bera

www.dzikiedzieci.com
zabawkidzikiedzieci@gmail.com

+48 500 112 659


