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Drodzy Rodzice i Nauczyciele, 

zapraszamy serdecznie na warsztaty przygotowane z myślą o dzieciach w wieku szkolnym.  

 

Stworzyliśmy te warsztaty z potrzeby dzielenia się naszymi doświadczeniami jako kucharze 
i rodzice. Jednocześnie poprzez nasze kulinarne zajęcia chcemy: 

- zachęcić dzieci do manualnej i kulinarnej aktywności,  
- zachęcić do czynnej aktywności również w obowiązkach domowych, 

- otworzyć dzieci na nowe smaki, 

- promować umiejętność współpracy, 

- zaszczepiać postawę szacunku do wartości pracy własnej i bliskich, 

- pokazać dzieciom jak „od kuchni” wygląda zawód kucharza, 

i po prostu dobrze spędzić czas w gronie rówieśników. 

 

Każde zajęcia prowadzone są przez kucharza i animatorkę, którzy posiadają 
doświadczenie w pracy z dziećmi i oprócz przekazywania wiedzy dbają o bezpieczeństwo 
i potrzeby uczestników. Nad porządkiem pieczę sprawuje nasza obsługa. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. 
 
Gdyby pojawiały się pytania i pomysły prosimy śmiało się z nami kontaktować. 
Adres i telefon do Państwa dyspozycji:  
wydarzenia@giuseppe.pl , 603-320-750 

 

 

 

Zespół Giuseppe 
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WARSZTATY PIZZY 
 

Przebieg zajęć: 

1. zabawa integracyjna, 

2. oprowadzenie po restauracji „od kuchni”, 

3. produkcja bułeczek z ziarnami do zabrania ze sobą po warsztatach, 

4. degustacja składników, 

5. nauka robienia pizzy, 

6. tworzenie pizzy wg własnego projektu, 

7. ćwiczenia z łopatą do pizzy, 

8. wspólna uczta samodzielnie zrobionych pizz. 

 

W cenie zapewniamy: 

✓ samodzielne stanowisko dla każdego uczestnika, 

✓ niezbędne akcesoria - w tym fartuchy, 

✓ różnorodne składniki używane w restauracji, 

✓ lekkostrawne ciasto na pizzę idealne dla dziecięcych żołądków, 

✓ pizza dla każdego uczestnika, 

✓ sok i woda – dla każdego z uczestników, 

✓ prowadzenie osób z doświadczeniem w pracy z dziećmi, 

✓ sala na wyłączność grupy, 

✓ kawa lub herbata dla opiekunów. 

 

Czas trwania zajęć: 2 – 2,5 h 

Proponowane godziny: 9:30 – 12:00 lub 10:00 – 12:30 

Terminy: Zajęcia prowadzimy w poniedziałki, wtorki lub czwartki 

 

Grupa 

(ilość osób) 

Kameralna 

do 12  

Mała 

13 - 16 

Duża 
17 - 24 

Koszt 
480 zł  

za grupę 
35 zł  
za os. 

30 zł  
za os. 
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WARSZTATY RAVIOLI I MAKARONU 

 

Przebieg zajęć: 

1. Poznajmy się – statyczna zabawa integracyjna na poznanie imion i zainteresowań. 

2. Oprowadzenie po restauracji „od kuchni”. 

3. Robimy 2 farsze na pierożki: warzywny i mięsny 

4. Lepimy 2 kształty ravioli: mezzelune i cestini. 

5. Robimy drobne formy makaronu za pomocą łyżeczki i wykałaczki. 

6. Szykujemy sos do ravioli. 

7. Gotujemy ravioli.  

8. Wspólna uczta. 

 

W cenie zapewniamy: 

✓ samodzielne stanowisko dla każdego uczestnika, 

✓ niezbędne akcesoria - w tym fartuchy, 

✓ składniki używane w restauracji, 

✓ ciepły posiłek dla każdego uczestnika, 

✓ sok i woda – dla każdego z uczestników, 

✓ drobne formy makaronu zrobione przez uczestników zapakowane na wynos do 
ugotowania w domu, 

✓ prowadzenie osób z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów z młodzieżą, 

✓ sala na wyłączność grupy, 

✓ kawa lub herbata dla opiekunów. 

 
Czas trwania zajęć: 2 – 2,5 h 

Proponowane godziny: 9:30 – 12:00 lub 10:00 – 12:30 

Terminy: Zajęcia prowadzimy w poniedziałki, wtorki lub czwartki 
 

Grupa 

(ilość osób) 

Kameralna 

do 12  

Mała 

13 - 16 

Duża 
17 - 24 

Koszt 
480 zł  

za grupę 
35 zł  
za os. 

30 zł  
za os. 

 


