
Ferie Zimowe w Skarżysku Kamiennej 

 

 

 FERIE Z MIEJSKIM CENTRUM KULTURY 

  

Zajęcia w MCK w Skarżysku  Kamiennej  odbywać się będą od 12 do 23 lutego 2018 r. (poniedziałek – 

piątek). Zapisy prowadzone są w godz. 8.00 – 16.00, ilość miejsc ograniczona. 
  

Poniedziałki 

godz. 10.30 – 12.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7+ (pracownia plastyczna), tel. 798 097 
818 – koszt 5 zł/os. 
  

godz. 12.00 – 14.00 - warsztaty tworzenia, sznurek sizalowy „Prostota i wyobraźnia” dla dzieci w 
wieku 7+, tel. 500 199 710 – koszt 5 zł/os. 
  

godz. 14.00 - 15.00 - taniec towarzyski dla dzieci w wieku 7+ (sala106), tel. 608 817 569 – zajęcia 
bezpłatne 
  

Wtorki 
godz. 10.00 – 12.00 - artystyczny recykling dla dzieci w wieku 7+ (pracownia plastyczna), tel. 500 199 

710 – koszt 5 zł/os. 
  

godz. 12.00 – 13.30 - gry planszowe, szachy i zabawy dla dzieci w wieku 7+ (sala 111), tel. 606 535 

505 – zajęcia bezpłatne 
  

godz. 13.30 – 14.30 - ZUMBA dla dzieci w wieku 7+ (sala 106) – zajęcia bezpłatne 
  

Środy 

godz. 10.00 – 11.30 - zajęcia plastyczne dla młodzieży w wieku 10+ (pracownia plastyczna), tel. 788 

758 999 – koszt 5 zł/os. 
  

godz. 11.30 – 13.00 - warsztaty z charakteryzacji dla dzieci w wieku 7+ (pracownia plastyczna), tel. 

500 199 710 – koszt 5 zł/os. 
  

godz. 13.00 – 15.00 – bajki „Opowieści pradziadka” z Duńskiego Instytutu Kultury dla dzieci w wieku 

5+ (sala 40) - bezpłatne 
  

Czwartki 

15 i 22 lutego – godz. 9.00 – 16.00 - wycieczka dla dzieci w wieku 7+ do „Centrum Nauki Leonardo 
Da Vinci” w Podzamczu Chęcińskim - koszt 40 zł/os. W cenie: warsztaty „Świetlne eksperymenty”, 

zwiedzanie wystawy „Człowiek niezwykła maszyna”, bułka, napój 0,5l, opieka instruktorów, 
ubezpieczenie. W drodze powrotnej wyprawa do McDonalda (płatne indywidualnie), tel. 602 526 178 
  

Piątki 
godz. 10.00 – 12.00 - artystyczny recykling dla dzieci w wieku 7+ (pracownia plastyczna), tel. 500 199 

710 – koszt 5 zł/os. 
  

godz. 12.00 – 13.30 - gry planszowe, szachy i zabawy dla dzieci w wieku 7+ (sala 111), tel. 606 535 

505 – zajęcia bezpłatne 
  

godz. 13.30 – 15.30 – lepienie z gliny dla dzieci w wieku 7+ (sala plastyczna), tel. 788 758 999 – 

koszt 5 zł/os. 

  
19 i 20 lutego 

Bajkowe Gotowanie, zajęcia dla dzieci w wieku 5+ (pracownia plastyczna), 19 lutego w godz. 12.30 i 
16.30, 20 lutego o godz.. 16.30, tel. 798 097 818 – koszt 15 zł/os. 
  

14 i 21 lutego 



Nie ma spania bez czytania – bajka wystawiana na żywo, dzieci również uczestniczą w przedstawieniu, 

w godz. 18.00 – 19.00 - bezpłatne 
  

Poniedziałek – piątek 

W MCK w godz. 10.00 – 15.00 czynny będzie kącik gier - konsola Xbox - tenis stołowy - PingPong, 
Nowa Galeria - bezpłatne 
  

Kino CENTRUM 

Kino zaprasza na filmy dla dzieci i młodzieży - feryjne seanse filmowe od 10 do 25 lutego od godz. 

10.00, bilety na poranne seanse w specjalnej cenie 12 zł, więcej informacji na 
stroniewww.kino.mck.skarzysko.pl. 
  

 MCK prowadzi zajęcia pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, przyjmujemy dzieci wyłącznie na 
zapisy i przyprowadzone przez rodziców/opiekunów, nie przyjmujemy grup zorganizowanych, dzieci 
powinny mieć swój prowiant, nr telefonu do rodzica/opiekuna. 

 
 

FERIE NA SPORTOWO  
Z MIEJSKIM CENTRUM SPORTU I REKREACJI  

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 
  
Nauka jazdy na łyżwach 
MCSiR zaprasza na Feryjną Naukę Jazdy na Łyżwach. 
 Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach: 
I tydzień, 12-16 lutego, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-17.00 (grupa dla 
początkujących); 
II tydzień, 19-23 lutego, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-17.00 (grupa dla 
średniozaawansowanych) 
Zapisy prowadzone są w kasie lodowiska, liczba miejsc jest ograniczona. 
Opłata – bilet ulgowy 5 zł/godz. - instruktor bezpłatnie. Kas jest obowiązkowy. 
  
Nauka pływania 
MCSiR wspólnie ze szkółką pływacką „Delfin” zaprasza dzieci na feryjną naukę pływania. 
Zajęcia prowadzone będą o godz. 9.00 i 10.00, a szczegółowe informacje udzielane są w kasie 
basenu lub pod nr tel. 506 82 32 25. 
  
Ferie z siatkówką 
MCSiR Zarząd Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego zaprasza na zajęcia z piłki siatkowej dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod nazwą „Ferie z Siatkówką 2018”. 
Zajęcia rozpoczną się 12 lutego 2018 roku i trwać będą do 23 lutego 2018 (codziennie oprócz 
sobót i niedziel) od godziny 10.00 do 12.00 w Hali Sportowej MCSiR przy ul. Sienkiewicza 34. 
Zajęcia przeznaczą są dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Będą je prowadzić 
trenerzy i instruktorzy Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego. Organizatorzy zapewniają 
sektory do gry, sprzęt oraz napoje. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
  
Promocje w okresie ferii dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) 
Kryta pływalnia: karnet 10 wejść – koszt 35 zł (możliwość wejścia indywidualnie, po 
wykupieniu karnetu), obowiązuje do godz. 14.00. 
Lodowisko: wejście 1 godz. - 5 zł, wypożyczenie pary łyżew na 1 godz. - 1 zł. 
Hala sportowa: wynajęcie całej areny sportowej – 1 godz./50 zł, 1/3 hali - 1 godz./25 zł 

http://www.kino.mck.skarzysko.pl/


  
  

FERIE W BIBLIOTECE DZIECIĘCEJ  
„ZIMOWE PODRÓŻE PO LITERATURZE” 

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 
  
12 i 19 lutego (poniedziałki) 
godz. 12.00, Filia nr 1, ul. Towarowa - „Zima w kolorach tęczy”– czytanie opowiadań, bajek i 
wierszy o tematyce zimowej oraz zabawy (plastyczne, literackie, zręcznościowe) inspirowane 
przeczytanym tekstem. 
  
13 lutego (wtorek) 
godz. 12.00, Filia nr 1, ul. Towarowa - „Zanim wrócą bociany” – zajęcia plastyczne 
(wykonywanie przez dzieci pejzaży zimowych). 
  
20 lutego (wtorek) 
godz. 12.00, Filia nr 1, ul. Towarowa - „Zimowe igraszki” – zajęcia w plenerze (na placu przy 
bibliotece) lepienie bałwana, tropienie i rozpoznawanie śladów. 
  
14 i 21 lutego (środy) 
godz. 12.00, Filia nr 1, ul. Towarowa - „Zgrajmy się” – gry planszowe, konkursy i quizy, które 
zapewnią zdrową rywalizację, dużo emocji i świetną zabawę. 
  
14 i 21 lutego (środy) 
godz. 12.00, Filia nr 2, ul. Sezamkowa - „Zgrajmy się” – układanie puzzli, gry towarzyskie oraz 
gry planszowe. Wybór Mistrza gier planszowych. 
  
15 i 22 lutego (czwartki) 
godz. 12.00, Filia nr 2, ul. Sezamkowa - „Pani Zima mrozem trzyma” – zajęcia literacko-
plastyczne dla najmłodszych. 
  
16 lutego (piątek) 
godz. 12.00, Filia nr 1, ul. Towarowa - „Z jakiej bajki pochodzę” – turniej wiedzy dla małych i 
dużych o bohaterach literackich. 
  
16 lutego (piątek) 
godz. 12.00, Filia nr 2, ul. Sezamkowa - „Łamigłówki mądrej główki” – zajęcia integracyjne, 
literackie i multimedialne (z wykorzystaniem gier komputerowych). 
  
23 lutego (piątek) 
godz. 12.00, Filia nr 2, ul. Sezamkowa - „Korowód bajkowych postaci” – zabawa integracyjna, 
przemarsz po holu przebierańców, odgadywanie postaci i tytułów bajek, wybór 
najciekawszego przebrania. 
  
  

FERIE W MUZEUM 



  
Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza na zajęcia dla grup zorganizowanych, 
które odbędą się w dniach: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 lutego w godz. 9.00 – 14.00 
(konieczność rezerwacji terminu pod numerem tel. 41 25 20 231) 
  
Do wyboru: 
Warsztaty „Gamebook - historia małego powstańca” (zajęcia dla młodzieży) – gra 
książkowa, czyli interaktywna powieść, w której każdy rozdział kończy się podjęciem jakiejś 
decyzji; uczestnicy lekcji stają się bohaterami powieści. Wszystko w wyjątkowej oprawie: w 
sali zaaranżowanej na punkt sanitarny i pocztę polową z odgłosami walk powstańczych w tle 
i eksponatami, których używamy podczas tej interaktywnej lekcji historii. 
  
Warsztaty: „Harcerska poczta polowa” (zajęcia dla dzieci w wieku 4-7 lat) – uczestnicy zajęć 
zamieniają się w małych listonoszy – wykonują kartki pocztowe, znaczki, opieczętowują je i 
szukają sposobu na ich doręczenie, przy okazji zapoznając się z historią. Karty pracy: w 
specjalnie przygotowanej sali dzieci mają możliwość bliskiego spotkania z historią w 
przyjaznej i interaktywnej formie. Zakres i sposób przekazywanych informacji dostosowany 
jest do wieku uczestników, a wiedza dostarczana jest w formie zabawy. 
  
Warsztaty „W pracowni konserwatora” – warsztaty pokazujące jak wygląda praca 
konserwatora. Uczestnicy mają za zadanie „odkrycie” monety, później ją oczyszczają i starają 
się przywrócić pierwotny wygląd za pomocą przygotowanych akcesoriów i produktów. 
  
Warsztaty „Dwa łyki z heraldyki. 50 lat herbu Skarżyska–Kamiennej” - warsztaty w sali 
muzealnej poświęconej naszemu miastu, przekazujące informacje na tematu herbu: skąd się 
biorą, jak wyglądają, jakie są zasady tworzenia etc. Uczestnicy wykonują swoje herby a także 
poprzez zabawy interaktywne poznają historię miasta. 
  
Lekcje muzealne „Wizualny Eksperyment Muzealny” - projekt, który jest twórczym 
połączeniem edukacji wizualnej i edukacji muzealnej. W budynku muzealnym proponujemy 
zajęcia kreatywne i twórcze, których zadaniem jest zmiana postrzegania ekspozycji 
muzealnych. Atrakcyjne działania, nowatorska forma, język dostosowany do uczestników – 
to wszystko spowoduje, że przełamany zostanie stereotyp, że w Muzeum jest nudno. Rodzaj 
zajęć wybierany jest z uwzględnieniem wieku i liczebność grupy. Każde zajęcia są „szyte na 
miarę” – ich nowatorska forma jest na bieżąco dostosowany do potrzeb, umiejętności i 
oczekiwań grupy. 
  

Wszystkie zajęcia trwają około godziny, koszt to 7 zł/osoba. 
  

Zajęcia plenerowe 
Muzeum zaprasza też na spotkanie plenerowe, które odbędzie się 23 lutego od godz. 12.00 
do 15.00 ściśle związane z tematyką militarną. Organizatorzy zaprosili do współpracy 
Saperów z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Będą to zajęcia z poszukiwania 
przedmiotów za pomocą wykrywaczy metali, konserwacja znalezionych rzeczy, zapoznanie z 
umundurowaniem sapera. Odbędą się również gry zespołowe typu: rzut granatem do celu, 
wyścig w umundurowaniu etc. Spotkanie ma charakter otwarty i jest bezpłatne. 
 



SUCHEDNIÓW 
 

SUCHEDNIOWSKI OŚRODEK KULTURY „KUŹNICA” 
FERIE ZIMOWE (12.02 – 23.02.2018) 

 
 
Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych 
 
12 luty (poniedziałek)  
10:00 - 12:00  odbędą się warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich z Michniowa. 
12:00 - 14:00  film dla dzieci 

 
13 luty (wtorek) 
10:00 - 15:00 Wycieczka autokarem do Krzemionek Opatowskich – zwiedzanie Rezerwatu 
Archeologicznego w Krzemionkach 
  
14 luty (środa) 
10:00 – 12:00 Warsztaty garncarskie – Magdalena Sułek. 
12:00 – 14:00 Warsztaty taneczne – Michał Ośka 

15 luty (czwartek) 
10:00 – 15:00 Zimowe wejście na Łysicę /dojazd autokarem do Św. Katarzyny 

16 luty (piątek) 
10:00 – 12:00 Orkiestra Dęta odkrywa swoje tajemnice – zajęcia umuzykalniające-Katarzyna 
Klusek 
12:00 – 14:00 Wizytówka mojego miasta – zajęcia plastyczne Agnieszka Maślak 
 
19 luty (poniedziałek) 
10:00 – 12:00 Warsztaty z wycinanki ludowej – Lucyna Kozłowska 
12:00 – 14:00 „Gry bez prądu” - Krzysztof Łakomiec 

20 luty (wtorek) 
10.00 – 15:00 Wycieczka do Centrum Nauki Leonarda Da Vinci – Podzamcze Chęcińskie 
 
21 luty (środa) 
10:00 - 14:00 „Myszy, szczury i utopce czyli ciężkie życie młynarza” – piesza wycieczka 
edukacyjna do młyna na Jędrowie Agnieszka Włodarczyk – Mazurek 
 
22 luty (czwartek) 
10:00 – 12:00 Warsztaty z zabawki ludowej – Włodzimierz Ciszek 
12:00 – 14:00 Film dla dzieci 
 
23 luty (piątek) 
10.00 – 12:00 Warsztaty teatralne – Michał Ośka 
12:00 – 14:00 Dyskoteka 
 
Koszt udziału w feriach wynosi 100 zł od osoby. 



Kontakt:  
tel. 41/ 25-43-094 wew.22            
e-mail: sok.kuznica@wp.pl 
 

STARACHOWICE FERIE 
 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
 
12 luty (poniedziałek) 
10.00 – 14:00 Gitara klasyczna dla amatorów – warsztaty  
10:00 – 12:00 Foto Karykatury – warsztaty fotograficzne  
 
13 luty (Wtorek) 
10.00 – 12:00 Plastyka Eko - Dekor  
12:00 – 14:00 Warsztaty do wyboru: wokalne, piano, djemble  
 
14 luty (środa) 
10.00 – 11:30 Otwarta próba portamento  
10:00 – 12:00 Zabawy teatralne dla małych i dużych  
12:00 – 14:00 Gitara klasyczna dla amatorów – warsztaty   
 
15 luty (czwartek) 
10.00 – 14:00 Portrety na plakaty – młodzieżowa firma portretowa (tworzymy portret, 
wychodzimy z plakatem)  
12:00 – 14:00 Studio piosenki – warsztaty wokalne   
 
16 luty (piątek) 
10.00 – 12:00 Karykatury – warsztaty fotograficzne  
10.00 – 14:00 Plener fotograficzny Klasztor w Wąchocku   
12:00 – 14:00 Studio piosenki – warsztaty wokalne   
 
19 luty (poniedziałek) 
10.00 – 14:00 Warsztaty do wyboru: wokalne, piano, djemble  
16:00 – 18:00 Rockowe konsultacje gitarowe    
 
20 luty (wtorek) 
10.00 – 12:00 Eko-Plastyka artystyczne motywy   
12.00 – 14:00 Warsztaty do wyboru: wokalne, piano, djemble  
16:00 – 18:00 Rockowe konsultacje gitarowe    
 
21 luty (środa) 
10.00 – 14:00 Portrety na plakaty – młodzieżowa firma portretowa (tworzymy portret, 
wychodzimy z plakatem)  
16:00 – 18:00 Rockowe konsultacje gitarowe    
 
22 luty (czwartek) 

mailto:sok.kuznica@wp.pl


10:00 – 12:00 Gitara klasyczna dla amatorów – warsztaty   
10:00 – 12:00 Zabawy teatralne dla małych i dużych  
12:00 – 14:00 Studio piosenki – warsztaty wokalne 
16:00 – 18:00 Rockowe konsultacje gitarowe    
 
23 luty (piątek) 
Od 16:00 TiE Party, Fotopobudka, Karaoke, Teleturniej, Galeria plakatu, Eko-Galeria  
 
Wstęp wolny na wszystkie zajęcia 
 

STARACHOWICKIE CENTRUM KULTURY 
 
Starachowickie Centrum Kultury zaprasza podczas ferii na bezpłatne zajęcia dla dzieci od 6 
lat które rozpoczynają się w poniedziałek (12 lutego)  o godzinie 10:00 pokazem iluzjonisty,  
a następnie od godziny 12:00 do 14:00 odbędzie się bal karnawałowy.  Plan kolejnych dni:  
 
Tydzień pierwszy:  
13 luty (wtorek) 
10:00 -12:00 Ekoplastyka z recyklingu  
12:00 – 14:00 Gry planszowe  
 
14 luty (środa) 
10:00 – 11:00 Zajęcia perkusyjne  
11:00 – 13:00 Komunikacja obrazem  
13:00 – 14:00 Zajęcia taneczne  lub sensoplastyka  
 
15 luty (czwartek) 
10:00 – 12:00 Ekoplastyka – ekotorby  
12:00 – 14:00 Zajęcia wokalne  
13:00 – 14:00 Zajęcia rytmiczne  
 
16 luty (piątek) 
10:00 – 12:00 Zajęcia teatralne  
12:00 – 14:00 Warsztaty kulinarne z Pizzerią Paradiso  
 
Tydzień drugi:  
19 luty (poniedziałek) 
10:00 – 14:00 Sabatowisko 
 
20 luty (wtorek) 
10:00 -14:00 Gry i zabawy ludowe  
 
21 luty (środa) 
10:00 – 14:00 Wycinanki i rzemiosło ludowe  
 
22 luty (czwartek) 



10:00 – 14:00 Wycieczka autokarowa do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (wyjazd 
spod SCK)  
 
23 luty (piątek) 
10:00 – 14:00 Historia gier video   
 
Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy, ilość miejsc ograniczona. 
 Zapisów można dokonywać oid nr telefonu 41 274 65 25.  
 
W Starachowickim Centrum Kultury  dniach 12-16 lutego odbędą się warsztaty teatralne dla 
młodzież (wiek 12+) z Katarzyną Bargiełowską - aktorką, pedagogiem, fotografem.  

W programie spotkań: 
poznawanie elementów warsztatu aktorskiego - świadomości ciała, ekspresji ruchu , 
budowania postaci, improwizacji, dykcji, koncentracji, dialogowania, pracy nad tekstem. 
Młodzi adepci sztuki aktorskiej będą pracować nad tekstem Brzechwy "Baśń o korsarzu 
Palemonie". Całość warsztatów zostanie zwieńczona spektaklem, który bezpłatnie będzie 
można obejrzeć podczas Poranka Teatralnego - 18 lutego o godzinie 11.00 w SCK. 
Pierwsze spotkanie z Katarzyną Bargiełowską już 12 lutego o godzinie 10.00 w Sali 
Klubowej SCK (I piętro). 

Zapisy pod nr 41 274 65 25. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
MUZEM PRZYRODY I TECHNIKI  

W STARCHOWICACH 
 
 
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach jak co roku, podczas ferii zimowych 
organizuje cykl zajęć edukacyjnych pod nazwą „Zimowy wjazd do Huty”. Tegoroczna 
edycja warsztatów rozpoczyna się 12 lutego i trwa do 23 lutego 2018 r. 

Podczas ferii w Muzeum odbywają się zajęcia warsztatowe, historyczne oraz przyrodnicze. 
Warsztaty prowadzone  są w godz.: 10:00 – 12:00 i 12:00 – 14:00 na terenie Muzeum. 
Skierowane są do dzieci w wieku 7-12 lat. Koszt to 5 zł od osoby za jedne zajęcia. 

Rezerwacje przyjmowane będą od 29 stycznia 2018 r. w budynku recepcji Muzeum lub pod 
numerami tel.: 783-730-094, (41) 275-40-83 wew. 29. 

 

Proponowane zajęcia: 

Ceramika 

To zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy tworzą własne wyroby ceramiczne. Uczą 
się jak przygotować glinę, jak nadawać jej pożądane formy i kształty, jak je zdobić oraz w jaki 



sposób nadać im trwałość. Uczestnicy zapoznają się również z historią zastosowania naczyń 
glinianych. 

Walentynkowy decoupage 

Decoupage to technika ozdabiania przedmiotów stosowana już w średniowieczu. Polega ona 
na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (drewno, metal, szkło, tkanina, 
plastik, ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej (technika 
serwetkowa), a następnie lakierowaniu takiej powierzchni, aby wzór „wtopił” się w 
ozdabiany przedmiot. W trakcie zajęć uczestnicy przekonają się, że nie będąc osobą 
uzdolnioną plastycznie można samodzielnie wykonać ciekawe, piękne drobiazgi i upominki 
dla siebie i bliskich a przy okazji wykorzystać niepotrzebne w domu rzeczy (np. płyty CD, 
słoiki). 

Zrób to sam 

Zajęcia praktyczne podczas których uczestnicy dowiedzą się jak z łatwo dostępnych 
materiałów lub niepotrzebnych rzeczy wyczarować m.in. biżuterię czy kolorowe ozdoby do 
domu. 

Wyprawa do cyrku 

Cyrk to magiczny zakątek, w którym odbywają się niezwykłe przedstawienia, a ich 
bohaterowie tworzą niezwykłą magię, której stać się możemy częścią. Podczas zajęć będzie 
możliwość wyczarowania tego fantastycznego miejsca. 

Masa solna – czyli coś z niczego 

Masa solna to wspaniały budulec, dzięki któremu możemy tworzyć rozmaite prace według 
własnej wyobraźni. Tak wyczarowane własne kompozycje plastyczne można pokryć 
różnokolorowymi farbkami. Dzięki temu powstają oryginalne, jedyne w swoim rodzaju małe 
dzieła sztuki. Kto by pomyślał, że masa solna może dostarczyć tyle radości i pobudzić nasze 
umysły do twórczych działań? 

W krainie wiecznej zimy 

Czy wiesz gdzie znajduje się Antarktyda? Dlaczego jest tam zimno? Które zwierzęta są na tyle 
odważne, żeby tam mieszkać? Wybierz się w podróż oczami wyobraźni do krainy wiecznego 
lodu. 

Kartonowy świat 

Wyczaruj świat z papieru – na zajęciach będziemy budować makiety z papieru. Tym razem 
zbudujemy lecznicę zwierząt w której znajdzie się gabinet, lekarze, pacjenci i park dla 
milusińskich. Podczas zajęć opowiemy jak dbamy o nasze zwierzęta. 

Wyspa Minionków 



Małe żółte stworki, które opanowały ziemię – tak to Minionki. Na zajęciach wykonamy 
makietę wyspy na której żyją Minionki. Każdy z uczestników warsztatów sam zaprojektuje 
swojego stworka i wszystkie razem umieścimy na wspólnej wyspie. 

Zabawy z wodą i powietrzem 

Dowiadujemy się tu skąd pochodzi woda w naszych gospodarstwach domowych i jak 
wygląda droga, którą musi pokonać, aby do nas dotrzeć. Zajęcia maja na celu przedstawienie 
za pomocą eksperymentów właściwości fizyczne wody i powietrza. Jednym z doświadczeń 
będzie stworzenie magicznego płynu, który przeczy prawom fizyki oraz latający pojazd 
napędzany powietrzem. 

Mozaikowe obrazy 

Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej, w pierwszej uczestnicy dowiedzą 
się co to jest mozaika, skąd się wywodzi oraz z jakich materiałów może być wykonywana. W 
części praktycznej samodzielnie wykonają swoje mozaikowe obrazy przy użyciu kolorowego 
papieru.  

Malowanie na folii 

Malowanie na folii to nie tylko świetna zabawa ale także umiejętność. Na takiej powierzchni 
całkiem inaczej maluje się niż na papierze. Uczestnicy na zajęciach własnoręcznie stworzą 
kolorowe pejzaże. Dzięki tej technice pobudzą swoje zmysły dotyku, słuchu czy wzroku. 

Malarstwo prehistoryczne 

Podczas części teoretycznej warsztatów, uczestnicy zapoznają się ze sztuką prehistoryczną, 
poznają zasady  powstania malarstwa naskalnego. Podczas krótkiej prezentacji zobaczą 
przykłady sztuki prehistorycznej w malarstwie oraz rzeźbie. W części praktycznej zajęć 
uczestnicy spróbują swoich sił w stworzeniu własnych malowideł na szarym papierze. 

Koci przyjaciele 

Już od dwunastu lat 17 lutego obchodzimy w Polsce Światowy Dzień Kota! To wielkie święto 
futrzaków i wszystkich ich wielbicieli. Z tej okazji podczas zajęć wykonamy swoje własne 
papierowe kotki. Jeśli nie posiadasz futrzastego przyjaciela, to po wizycie w naszym Muzeum 
będziesz już go miał 

 

Harmonogram zajęć „Zimowy wjazd do Huty 2018” 
 
12 luty (poniedziałek) 
10:00-12:00 Ceramika 
12:00-14:00 Kartonowy świat 
 
13 luty (wtorek) 



10:00-12:00 Wojskowe manewry 
12:00-14:00 Bajkowy zamek 
 
14 luty (środa) 
10:00-12:00 Walentynkowy decoupage 
12:00-14:00 Mozaikowe obrazy 
 
15 luty (czwartek) 
10:00-12:00 Spotkanie z leśnikami 
12:00-14:00 Wyprawa do cyrku 
 
16  luty (piątek) 
10:00-12:00 Wyspa Minionków 
12:00-14:00 Malarstwo prehistoryczne 
 
19 luty (poniedziałek) 
10:00-12:00 Koci przyjaciele 
12:00-14:00 W krainie wiecznej zimy 
 
20 luty (wtorek) 
10:00-12:00 Wojskowe manewry 
12:00-14:00 Zrób to sam 
 
21 luty (środa) 
10:00-12:00 Zimowe krajobrazy 
12:00-14:00 Zabawy z wodą i powietrzem 
 
22 luty (czwartek) 
10:00-12:00 Masa solna – czyli coś z niczego 
12:00-14:00 Malowanie na folii 
 
23 luty (piątek) 
10:00-12:00 Zakończenie Ferii 

 

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY  
W STARCHOWICACH 

 
Harmonogram ferii w SDK: 
 
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 13:00 w dniach:  
12 luty (poniedziałek) Bal przebierańców – „Baśniowe smoki, stworki, potworki”, Konkurs na 
najładniejszy strój 
13 luty (wtorek) Zimowe malowanie, Konkurs plastyczny „Królestwo Pani Zimiy”, Turniej 
szachowy, tenis stołowy 
14 luty (środa) „Na zimowo na sportowo” turniej szachowy, tenis stołowy  



15 luty (czwartek) Wyjście na basen kryty (godz. 10:00 – 12:00), Konkurs rzeźb zimowych, „Z 
górki na pazurki” 
16  luty (piątek) Żółtka Ciżemka – spektakl dla dzieci (godz. 11:00 – 13:00) wstęp wolny  
 
19 luty (poniedziałek) Zajęcia wokalne, muzyczne i rytmiczne oraz tenis stołowy 
20 luty (wtorek) Warsztaty biżuterii z tkanin „Biżu moje hobby” 
21 luty (środa) Zimowe zmagania sportowe – piłkarzyki, tenis stołowy  
22 luty (czwartek)  Wyjście na basen kryty (godz. 10:00 – 12:00), Konkurs rzeźb zimowych, „Z 
górki na pazurki” 
23 luty (piątek) Wycieczka autokarowa do Warszawy na wystawę LEGO – wyjazd o godzinie 
8:00, cena 50zł 
 
 
 

KRYTA PŁYWALNIA MOSiR 
W STARCHOWICACH 

 
Akcja profilaktyczno-edukacyjna „ Bezpiecznie w wodzie”, bezpłatne zajęcia dla dzieci i 
młodzieży W dniu  12.02 2018 od godziny 10.00 do 13.00 
W dniu  16.02.2018 od godz. 11.00 do 13.00 
W dniu 19 .02 .2018 od godz. 10.00 do 13 .00 
W dniu 23.02 .2018 od godz. 10.00 do 13.00 
 
Telefon  41 275 24 31 
 
 


