
Informacja Turystyczna w Kaliszu 
Warsztaty plastyczne 

Oferta dla grup zorganizowanych

I tydzień ferii: 30.01 - 3.02.2023 r. 
Godz.: 9.00-10.30 oraz 11.30-13.00
czas trwania: ok. 1,30 h

wiek: przedszkolny, szkoła podst. klasa 1-3, grupa max. 25 osób
Cena biletu: 8 zł
w cenie: zwiedzanie tarasu widokowego ratusza oraz warsztaty plastyczne. 

WARSZTATY NR 1
,,Moja super zima w mieście -czyli jak najchętniej spędzam czas?
...Zwiedzamy taras widokowy na wieży ratuszowej Kalisza, szukamy naszych 
ulubionych miejsc, które znamy, a potem malujemy zimę w mieście’’
(przy użyciu różnorodnych technik plastycznych).

Uwaga! Na warsztaty każde dziecko obowiązkowo zabiera ze sobą: 
• stare gazety i kolorowe czasopisma
• różne ścinki kolorowych materiałów
• waciki kosmetyczne

z których będzie robić własną pracę!.

II  tydzień ferii: 6 - 10.02.2023 r. 
Godz.: 9.00-10.30 oraz 11.30-13.00
czas trwania: ok. 1,30 h
wiek: przedszkolny, szkoła podst. klasa 1-3
grupa max. 25 osób
Cena biletu: 8 zł
w cenie: zwiedzanie pomieszczenia w podziemiach ratusza, gdzie dawniej 
przechowywano atrament oraz warsztaty plastyczne. 

WARSZTATY NR 2
,,Co można zrobić z gałęzi, papierowego kubka i guzików?
Robimy super dekorację dla siebie lub kogoś bliskiego… ucząc się jak zrobić coś 
ślicznego i klimatycznego, lecz z niczego’’

Uwaga! Na warsztaty każde dziecko obowiązkowo zabiera ze sobą: 
• kilka papierowych kubków jednorazowych - gładkich/bez nadruku (minimum 6 

sztuk);
• kilka dużych różnokolorowych guzików – o różnej wielkości i kształtach (minimum 

9 sztuk), im bardziej różnorodne, tym lepiej;
• jeden (lub dwa) średniej grubości sztywny prosty patyk /lub jedną (lub dwie) 

sztywną zieloną gałązkę; - o długości ok 40-50cm.
z których będzie robić własną pracę!
Można też dodatkowo przynieść stare gazety i kolorowe czasopisma, oraz różne ścinki 
kolorowych materiałów.



Oferta dla osób indywidualnych: 

Sobota: 28.01., 04.02., 11.02
godz. 11.00 (Warsztaty nr 1), godz. 13.00 (Warsztaty nr 2).
czas trwania: ok. 1,30 h

Obowiązują wcześniejsze zapisy (Informacja Turystyczna - tel. 571 315 110), 
grupy max. 15 os., dedykowane dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. Zajęcia odbywają się w sali
warsztatowej w piwnicy Ratusza. Warsztaty będą realizowane przy gr. min. 5 osób 
(potwierdzamy zajęcia dzień wcześniej). Cena biletu: 8 zł


