
Zapraszamy na warsztaty 
Zielarskie z Osikową Doliną



Warsztaty Zielarskie z Osikowa Doliną to spotkanie z tradycją
i naturą, to świetna zabawa i niezapomniane wspomnienia.

 
Z połączenia elementów naszej polskiej tradycji z nowoczesną formą wyrazu

 i użyteczności, stworzyliśmy nową, unikatową technikę rękodzielniczą
 Aspen Crafting, którą dziś łączymy z wiedzą zielarską

 
Zapraszamy na warsztaty, które są niezapomnianą atrakcją dla dzieci.

 



Warsztaty przeznaczone są 
dla uczestników od lat 7.
Grupa musi zawierać minimum 15 osób.
 
Warsztaty zielarskie rozsiewają uśmiechy na
twarzach zarówno dzieci jak i seniorów.

Naszymi gośćmi są również seniorzy, 
UTW, uczniowie szkół specjalnych, WTZ, 
itp. placówek.

Dla kogo?



Podstawowe informacje:
1. Warsztaty prowadzone są 
    od kwietnia do października
    od poniedziałku do piątku 
    w godzinach od 8:00 do 16:00. 

   Terminy zajęć w innych dniach
   i godzinach ustalane są indywidualnie.

     Rezerwacja terminu warsztatów
    jest bezpłatna. 

    Nie wymagamy zaliczek.
    
    Wystawiamy FV z terminem płatności
    dla placówek oświaty.



2. Na warsztatach uczestnicy
    wykonują prace opracowane 
    na bazie naszych wieloletnich
    doświadczeń zajęć z dziećmi 
    w technice Aspen Craftingu.



3. Zajęcia odbywają się w klimatyzowanym budynku,
     w słonecznych salach warsztatowych przystosowanych 
     do zajęć z dziećmi. Budynek posiada duże szatnie i toalety.



4. W Osikowej Dolinie uczestnicy mają
    udostępnioną salę ekspozycyjną,
    w której znajdują się oryginalne wyroby 
    wykonane w technice Aspen Craftingu
    z wiórków drewna osikowego. 

    Podczas warsztatów można dokonać zakupu
    osikowych pamiątek w naszym sklepiku.



5. Od kwietnia do października uczestnicy warsztatów mają do dyspozycji 
     duży, ogrodzony, zielony ogród. 

Na jego terenie znajduje się namiot (72 m2), 
w którym na zielonej wykładzinie znajdują się ławki i stoły.

Zachęcamy do zabaw w ogrodzie, udostępniamy Państwu piłki, koce,
chusty animacyjne, liny do przeciągania, tablice do malowania.



Dzieci (uczestnicy) cały czas warsztatów są pod opieką
animatorów Osikowej Doliny, którzy posiadają
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć.

6.



7. Na terenie
    Osikowej Doliny 
    znajduje się duży,  
    bezpłatny parking
    mieszczący 4 autokary.

8. Cały obiekt 
    dostosowany jest dla 
    osób niepełnosprawnych.



Jak przebiegają warsztaty?

Warsztaty w Osikowej Dolinie trwają 3 godziny zegarowe.
Podzielone są na na 5 bloków tematycznych, odbywające się 
w różnych salach, indywidualnie przygotowanych dla każdego z nich.



1. Multimedialna prezentacja

Zapoznanamy was z
historią pochodzenia
wybranych ziół.

Przekażemy wiedzę 
o właściwościach 
i działaniu ziół.

Pokażemy jak pielęgnować 
i uprawiać ziółka. 



Zajęcia plastyczne – dzieci bawią się i
tworzą własnoręcznie dekoracje       
 z osikowych wiórków, na osikowym
koszyku, który będzie ozdobną 
eko doniczką dla sadzonek ziół. 

Każdy uczestnik otrzymuje wszystkie
niezbędne materiały i akcesoria 
do wykonania danego wzoru oraz
zabiera wykonaną pracę do domu. 

2. Warsztaty rękodzieła      
     dla małych artystów 



3. Sadzenie ziół

Ten blok warsztatów jest wyjątkowy,
ponieważ pozwala uczestnikom poczuć się
jak prawdziwy zielarz. 

W tym czasie każdy ma okazje na własnych
rękach poczuć ciepło ziemi i siłę roślin.

Pachnąca słońcem ziemia i sadzonki roślin
pobudzają endorfiny, hormony szczęścia,
czy coś więcej potrzeba? 



4. Jak powstają wiórki

Podczas tego bloku, Nasi Goście mają
okazję przenieść się w czasie
i doświadczyć tradycyjnego
rękodzieła używając zabytkowych
narzędzi w stolarni.

Zapoznają się z charakterystyką
drewna osikowego.

Poznają zasadę działania 
i poszczególne elementy
tradycyjnego hebla (struga).

Obejrzą jak powstają osikowe
wióry, a następnie pod opieką
instruktora, wykonają je,
poznając zapach, oraz dotyk
świeżo struganego drewna.



5. Warsztaty kulinarne

Zioła to nieodkryte źródło wyjątkowo
przyjemnych doznań smakowych.

Bez nich każda kuchnia byłaby 
niezwykle uboga. 

Zaskakujące jak połącznie tymianku 
z malinami wywołuje uśmiech
na twarzach dzieci :)



Opiekunów zapraszamy na bezpłatny udział w warsztatach
(1 opiekun na 10 dzieci) dodatkowe osoby (opiekunowie, rodzice) 
mogą uczestniczyć w warsztatach odpłatnie.

po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników zabiera ze sobą swoje
pachnące słońcem zioła w ozdobnej osikowej doniczce.



Jak dbamy o
bezpieczeństwo?

Surowiec wykorzystywany na warsztatach, jakim jest drewno
osikowe, jest bezpieczny i nie jest alergenem. 

Aspen Crafting jest techniką rękodzielniczą, dlatego w trakcie
warsztatów używane są nieskomplikowane i proste narzędzia.

Proces tworzenia jest bezpieczny, a stopień trudności dopasowany do
możliwości manualnych uczestnika warsztatów w wieku od 7-miu lat.

Przestrzegamy wymagań sanitarnych i wytycznych MZ oraz MEiN,
które na bieżaco monitorujemy.



Co nas wyróżnia?

Profesjonalna kultura obsługi i wysoki
standard.

Doświadczenie i indywidualne podejście. 

Urozmaicony program pobytu.

Opieka animatorów Osikowej Doliny nad
komfortem i bezpieczeństwem uczestników.

Używanie dużych sadzonek ziół z gruntu
od lokalnego plantatora
 
Nasi Goście zabierają ze Sobą 
wykonane własnoręcznie prace.

Zaufało nam wiele szkół, bibliotek, biur
turystycznych, instytucji kultury i oświaty.



Domowe Naleśniki z serem, konfiturą, bitą śmietaną, kolorową posypką i cukrem pudrem.
Uczestnik może wybrać wszystkie dodatki lub swoje ulubione.

Grillowane Kiełbaski podane z zielonymi warzywami (sałata, ogórki, szczypiorek i pomidorek),
chrupiące pieczywo oraz dodatki (kechup, musztarda)

Kociołek rozmaitości - popularne tradycyjne pieczonki

Słodka bułka z regionalnej piekarni.

Do każdego dania domowa herbatka w GRATISIE!

Oferta POSIŁKÓW 
Tylko na zamówienie, tylko w okresie od kwietnia do października.

https://osikowadolina.pl/userdata/public/assets/WARSZTATY/WARSZTATY%20ZIELARSKIE%20OD%20202223%20kom.pdf
https://osikowadolina.pl/userdata/public/assets/WARSZTATY/WARSZTATY%20ZIELARSKIE%20OD%20202223%20kom.pdf
https://osikowadolina.pl/userdata/public/assets/WARSZTATY/WARSZATATY%20ASPENKRAFTOWE%20OD%20202223%20kom.pdf


Dbamy o jakość przygotowywanych potraw, surowce i składniki
kupujemy od lokalnych polskich dostawców i producentów

Dla smakoszy
przewidziane dokładki :) Smacznego!

Opiekunów zapraszamy na posiłek bezpłatnie  
(1 opiekun na 10 dzieci) dodatkowe osoby (opiekunowie, rodzice) 
mogą zamówić posiłek odpłatnie.



ZAUFALI NAM



Dziękujemy za zaufanie 

mail: warsztaty@osikowadolina.pl * www.osikowadolina.pl * tel. (34) 366-14-95 / 535-595-695
 


