
To jest platforma startowa.

Wejdź na 
www.klubtechnika.pl/ar

włącz kamerę
i zobacz jak startuje

nasza technikowa rakieta!

Szycie na maszynach
Oferta zajęć dla szkół, instytucji i firm

wielkość grupy: do 20 osób; czas zajęć 45-60 minut
grupa docelowa: zerówka i uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-3 i 4-8) 
Stopień trudności zajęć dostosowujemy do wieku uczestników.

Maszyna do szycia zrewolucjonizowała krawiectwo, dziś trudno sobie wyobrazić 
małe warsztaty krawieckie czy duże przemysłowe szwalnie bez tego ważnego 
wynalazku. Na naszych zajęciach pokazujemy dzieciom jak działa maszyna do 
szycia oraz jak należy z nią pracować. Dla bezpieczeństwa dzieci stosujemy 
specjalne maszyny zaprojektowane do pracy z dziećmi i wyposażone 
w przezroczystą osłonę igły. Każdy uczestnik wychodzi z zajęć z samodzielnie 
uszytą poduszeczką o rozmiarach 25*25 cm. 

Przebieg zajęć Koszt

Wymogi techniczne dotyczące sali

 krótkie wprowadzenie, podstawowe 
 informacje dotyczące krawiectwa, 
 rozpoznawanie tkanin, opis działania 
 maszyny do szycia (15 minut),
 część warsztatowa (30 minut): 
 - przeszkolenie BHP,
 - praca przy maszynach: swobodne 
  testowanie różnych ściegów, szycie 
  poduszek, wypełnianie poduszek 
  wsadem, zaszywanie poduszek.
  (każdy uczestnik ma zapewnione 
  indywidualne stanowisko i zestaw 
  materiałów),

 35 zł/os dla grup 25-50 osób
 30 zł/os dla grup powyżej 50 osób

Dla grup powyżej 100 os. dojazd gratis,
w przypadku grup mniejszych 
doliczamy koszt dojazdu w wys.
1,50 zł/km.

W przypadku małych szkół 
(mniej niż 50 uczniów) istnieje 
możliwość indywidualnej wyceny.

po lewej: testowanie różnych ściegów na próbkach materiału (widać przezroczystą osłonkę igły); 
po prawej na górze: wypełnianie poduszki wsadem; po prawej na dole: zszywanie gotowej poduszki

Kontakt w sprawie organizacji zajęć:
tel. 721 033 811 lub zajecia@klubtechnika.pl

sala lekcyjna z krzesłami i stolikami, położona możliwie nisko i blisko wejścia/parkingu; możliwość swobodnego 
przestawienia stolików i krzeseł; swobodny dostęp do nie mniej niż 2 gniazdek elektrycznych (przedłużacze
i rozdzielacze zapewniamy we własnym zakresie);
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