
Oferta edukacyjna dla grup przedszkolnych oraz szkolnych 

 

Zwiedzanie pracującej Huty Julia 

 Podczas tej niezwykłej wycieczki z 

przewodnikiem dzieci widzą nie 

pokaz, ale pracującą w swoim 

naturalnym rytmie hutę szkła 

kryształowego! 

W trakcie zwiedzania z przewodnikiem 

dzieci poznają wyjątkowy proces jakim 

jest wytwarzanie kryształu. Ścieżka 

turystyczna w Hucie Julia prowadzi 

przez wiele działów, w tym miejsca, w których doświadczeni rzemieślnicy 

dmuchają i formują gorącą masę szklaną, dosłownie wyczarowując kryształowe 

produkty na oczach dzieci. Podczas zwiedzania grupa pozna etapy produkcji 

kryształów oraz inne niezwykle ciekawe stanowiska produkcyjne min. proces 

szlifowania oraz nanoszenia pięknych zdobień.  

Czas zwiedzania – ok. 45 minut 

Zwiedzanie i eksperymenty w Interaktywnym Centrum 

Krystalium 

Ile siły potrzeba aby wydmuchać 

kryształowy wazon? Czy łatwo jest 

zaprojektować piękny stół z 

kryształowymi naczyniami?  

Na te i inne pytania dzieci znajdą 

własne odpowiedzi w naszym 

Interaktywnym Centrum edukacji o 

szkle. Nowoczesne centrum szklanych 

opowieści, gdzie historia łączy się z 

teraźniejszością i zabawą! Dzieci poznają setki lat wspaniałej kultury szklarstwa w 



Karkonoszach i dziesiątki lat historii Huty Julia w Piechowicach. W specjalnie 

zaprojekowanej strefie przyjaznej dzieciom mogą wykonać eksperymenty ucząc 

się o właściwościach kryształu. A przy kolorowym sercu grupa może zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie!  

Zwiedzanie bez ograniczenia czasowego, bez przewodnika.  

Malowanie na szkle – warsztaty od 4 roku życia  

Dzieci wybierają ulubione wzory i 

malują je na szklanych elementach – 

gotowe dzieła zabierają ze sobą na 

pamiątkę! 

Pod czujnym okiem animatora grupa 

próbuje swoich sił w artystycznym 

malowaniu na szkle. Na przygotowanych 

stanowiskach pracy każde dziecko znajdzie 

pędzle i kolorowe farby. Powstałe prace 

będą piękną pamiątką z odwiedzin w Hucie 

Julia lub stworzą wyjątkową kolekcję dzieł sztuki w klasowej gablotce.  

Czas trwania warsztatu – 45 min / ilość miejsc ograniczona/ dla dzieci od 4 roku życia. 

 

Grawerowanie na szkle – warsztaty od 9 roku życia  

Niezapomniana atrakcja wymagająca 

koncentracji, bystrego oka i 

dokładności! Warsztaty dedykowane 

starszym dzieciom. 

Przy użyciu bezpiecznych narzędzi i pod 

profesjonalnym nadzorem animatora dzieci 

samodzielnie grawerują wybrany przez 

siebie wzór. Od najprostszych szlaczków 

po skomplikowane grafiki dzieci mogą 

spróbować swoich sił w ciężkiej pracy 

zdobnika szkła. Gotowe dzieła każdy uczestnik warsztatów zabiera ze sobą aby pokazać 

najbliższym.  

Czas trwania warsztatu – 45 min / ilość miejsc ograniczona/ dla dzieci od 9 roku życia.  

 

 

 

 


