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Zielono mi - warsztaty florystyczne - 1 dzień, 7 godzin zajęć.
CEL: Zapraszamy na spotkanie z podstawowymi technikami florystycznymi. Zapraszamy do
spędzenia miłych chwil w otoczeniu pachnących kwiatów. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
poznać tajemnice tworzenia kompozycji kwiatowych, oraz tych, którzy chcą odkryć swój
talent... Zapraszamy na nasz cykliczny warsztat florystyczny, na którym możesz w sposób
twórczy i wyjątkowy spędzić czas, zrobić coś miłego dla siebie, swojego domu, przyjaciół. 
Dobra zabawa i relaks gwarantowane!
PROGRAM KURSU
Dzień dobry

• Krótka prezentacja programu 
• Oczekiwania uczestników
• Ćwiczenie integracyjne
• Wprowadzenie mające na celu przybliżenie dziedziny jaką jest florystyka

Z kwiatka na kwiatek... warsztat florysty i podstawowe zasady tworzenia kompozycji 
• Wskazówki dotyczące pielęgnacji najczęściej spotykanych w obrocie kwiatów ciętych 
• Materiały i akcesoria wykorzystywane w układaniu kwiatów
• Praktyczne techniki wykonywania bukietów i wiązanie kwiatów
• Części roślin i ich wykorzystanie w układaniu kwiatów
• Prawidłowe postępowanie z materiałem roślinnym 
• Asortyment kwiatowy dostępny w sezonie wiosennym
• Formalne zasady sztuki układania kwiatów
• Kolor i prawa biologiczne w sztuce układania kwiatów

Z krainy fantazji - wykonywanie wiązanek fantazyjnych 
• Tworzenie wyznaczonych układów kompozycji kwiatowych (szeregi, powierzchnie, grupy) 
• Zastosowanie barwy, formy i kształtu w kompozycjach 
• Proporcje w kompozycjach kwiatowych 
• Style kompozycji roślinnych 
• Kompozycje w naczyniach na biurka i stoły 
• Podstawy do wykonywania wianków 
• Aranżacje

Takie śliczne, że aż chce się zjeść...
• Wykorzystywanie materiałów inspirowanych zapachem kuchni...

Doniczki, pojemniczki... kompozycje z roślin doniczkowych i ich zastosowanie
• Warunki niezbędne do uprawy roślin doniczkowych 
• Dobór pojemników i roślinności do uprawy 
• Pielęgnacja kwiatów doniczkowych
• Ochrona roślin ozdobnych



Co potem?
• Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
• Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce

Metodyka zajęć:
Warsztat prowadzony jest metodami aktywnymi, takimi jak: mini-wykład, prezentacj, praktyczne
porady, ćwiczenia. Uczestnicy uczą się wykonywać okolicznościowe ozdoby i kompozycje
z kwiatów i roślin. Zapewniamy materiały, narzędzia i fachową pomoc instruktorek - mistrzyń
florystyki.
Cena: 400,00 PLN wraz ze wszystkimi materiałami oraz lunchem
i przerwami kawowymi.
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