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                                                             AKCJA LATO W MIEŚCIE 2021 

Nazwa instytucji Data Temat zajęć – zaplanowane działania. Odpłatność. 

Dom Kultury „ Zameczek” 
ul. Słowackiego 23,  
25-365 Kielce 
sekretariat@zameczek-kielce.pl 
tel. 41 36 76 301 

28.06-02.07.2021 
godz. 9.00-14.00 
 

 MUZYCZNE LATO - WAKACYJNE STUDIO PIOSENKI  
pod kierunkiem instruktora muzycznego  DK Zameczek Artura Telusa z udziałem 
zaproszonego gościa MONIKI URLIK, młodej, utalentowanej wokalistki                                   

o charakterystycznym i niepowtarzalnie brzmiącym głosie. ZAJĘCIA ODPŁATNE. 
Zajęcia zakończą się wspólnym koncertem. 

05.07-09.07.2021 
godz.: 10.00-14.00 

„STREET FOTO”  - LETNIE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE dla młodzieży pod 

kierunkiem fotografika, instruktora  DK Zameczek Marcina Michalskiego,  
przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych. Fotografia uliczna nie musi 
być wykonywana na ulicy, możemy fotografować wszędzie, ponieważ chodzi o sposób               
i podejście, tworzenie pewnej historii a nie miejsce wykonywania zdjęć i tego właśnie 

będzie można nauczyć się na proponowanych warsztatach. ZAJĘCIA ODPŁATNE 
Wydarzenie towarzyszące 22 edycji Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów                  
i Entuzjastów Mody OFF FASHION 2021 

05.07-09.07.2021 WAKACYJNE STUDIO PIOSENKI - indywidualne warsztaty wokalne pod kierunkiem 
instruktora muzycznego Andrzeja Wolskiego. ZAJĘCIA ODPŁATNE 

I termin:  
12.07-16.07.2021  
godz: 10.00 -13.00 
 
II termin:  
19.07-23.07.2021 
godz: 10.00- 13.00 
 
 
 
 
 
 
 

ZABAWA Z MODĄ - LETNIE ZAMECZKOWE ATELIER  
Warsztaty plastyczne pod kierunkiem instruktorki z DK Zameczek” Barbary Żelaznej. 
Tematyka warsztatów obejmuje wykonanie według własnego projektu torby/siatki                           

z wykorzystaniem kilku technik zdobniczych: malarstwa na tkaninie, haftu, naszywania 
aplikacji oraz filcowania na sucho i mokro. ZAJĘCIA ODPŁATNE 
 
Wydarzenie towarzyszące 22 edycji Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów                  
i Entuzjastów Mody OFF FASHION 2021 
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24.07.2021 Imprezy towarzyszące 22 edycji Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów          

i Entuzjastów Mody OFF FASHION 2021 w DK Zameczek: 
MODA KIELECKIEJ ULICY  

 Konkurs pod kierunkiem artysty – fotografika Marcina Michalskiego                 
z DK Zameczek 

 Wręczenie nagród autorom najlepszych prac, wystawa pokonkursowa                     

w formie fotogramów– GALERIA NA PŁOCIE  
 
ZABAWA Z MODĄ  - Pokaz projektów wykonanych przez uczestników warsztatów 
modowych 
 
MOJA SZAFA – TWOJA SZAFA 
Nie używasz, nie wyrzucaj, wymień, oddaj, znajdź coś dla siebie…. ( kielecki swap)  

 Termin: 24.07.2021, godz. 11.00 – 16.00 
Dziedziniec i Letnia Scena DK Zameczek 
W przypadku nie sprzyjających warunków atmosferycznych wydarzenie 

zostanie przeniesione do obiektu DK Zameczek 
 
STREFA URODY DLA KAŻDEGO 

 Porady kosmetyczki i makijażystki  
 

BARISO – kawy świata - degustacja 
 

26.07- 30.07.2021 WAKACYJNE STUDIO PIOSENKI - indywidualne warsztaty wokalne pod kierunkiem 
instruktorki muzycznej DK Zameczek Mai Wojtaszek. ZAJĘCIA ODPŁATNE 

26.07-30.07.2021 
godz:16.15-17.15 

KID’S FUN & DANCE - LETNIE WARSZTATY TANECZNE pod kierunkiem 
instruktorki DK Zameczek Kamili Marzec, przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
ZAJĘCIA ODPŁATNE 

26.07-30.07.2021,  
godz.:17.30-18.30 

LETNIE WARSZTATY TANECZNE - TANIEC TOWARZYSKI I UŻYTKOWY 

pod kierunkiem instruktorki DK Zameczek Kamili Marzec, przeznaczone  dla osób 
dorosłych tańczących w parach oraz bez partnera/ki. ZAJĘCIA ODPŁATNE 
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02.08-06.08.2021  
godz.: 9.00-14.00 

MUZYCZNE LATO - WAKACYJNE STUDIO PIOSENKI -  pod kierunkiem 
instruktorki muzycznej z DK Zameczek Mai Wojtaszek z udziałem zaproszonego gościa 

Katarzyny Lisowskiej, wokalistki, kompozytorki, trenerki wokalnej, pedagoga i 
wykładowcy, która występowała w wielu programach telewizyjnych: Szymon Majewski 

Show, Szymon Na Żywo, Teleranek. ZAJĘCIA ODPŁATNE 
Warsztaty zakończą się wspólnym koncertem. 

09.08-13.08.2021 LATO Z GITARĄ – WARSZTATY NAUKI GRY NA GITARZE pod kierunkiem 
artysty, wirtuoza a zarazem instruktora Piotra Resteckiego, adresowane  do osób chcących 

rozpocząć przygodę z gitarą. Zapraszamy również gitarzystów zainteresowanych 

rozwinięciem swoich umiejętności, którzy chcąc poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i 

poznać tajniki fingerstylu. ZAJĘCIA ODPŁATNE 

16.08-20.08.2021  
godz.: 17.00-18.00 
 

WARSZTATY BREAKDANCE pod kierunkiem instruktora z DK „Zameczek „ Piotra 
Sikory z udziałem tancerzy z formacji artystycznej „Broken Glass 2”  dla początkujących.   
ZAJĘCIA ODPŁATNE 

16.08-20.08.2021  
godz. 18.15-19.15 

WARSZTATY BREAKDANCE pod kierunkiem instruktora z DK Zameczek Piotra 
Sikory i tancerzy formacji artystycznej „Broken Glass 2” dla zaawansowanych.  
ZAJĘCIA ODPŁATNE  

16.08-20.08.2021 WAKACYJNE STUDIO PIOSENKI - indywidualne warsztaty wokalne pod kierunkiem 
instruktora muzycznego Artura Telusa. ZAJĘCIA ODPŁATNE 

 23.08-27.08.2021 
godz: 9.00 – 14.00 
 

MUZYCZNE LATO - WAKACYJNE STUDIO PIOSENKI  
pod kierunkiem instruktora muzycznego z DK Zameczek Andrzeja Wolskiego                                 
z udziałem zaproszonego gościa Grażyny Łobaszewskiej, znakomitej artystki, wokalistki, 
kompozytorki, autorki tekstów, ikony polskiej wokalistyki. ZAJĘCIA ODPŁATNE 
Warsztaty zakończą się wspólnym koncertem. 
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 Lipiec – Sierpień 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec – Sierpień 
2021 

WAKACJE W GALERIACH DK „ZAMECZEK” ;    
  
GALERIA  ART – STYL : 

 „PALETA BARW” – wystawa prac uczestników zajęć plastycznych                            

DK „Zameczek” pod kierunkiem instruktor Barbary Żelaznej.  
 ART. HOBBY- wystawa pokonkursowa I Wojewódzkiego Konkursu Twórczości 

Artystycznej dla Dorosłych i Seniorów 
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  SZTUKA W PLENERZE; WYSTAWY w GALERIACH ZEWNETRZNYCH 
 
GALERIA FORMAT – DZIEDZINIEC DK ZAMECZEK 

 KIELCE MIASTO KTÓRE KOCHAM – wystawa pokonkursowa 
 KIELCE MOJA MAŁA OJCZYZNA – wystawa pokonkursowa 

 
GALERIA SZTUKI DZIECIĘCEJ „ NA TABLICY”  

 Wystawa prac sekcji plastycznej 
 
GALERIA NA PŁOCIE DK „ZAMECZEK”, ul. Słowackiego 23, zewnętrzna,  
     można ją zwiedzać bez ograniczeń czasowych 

  ZAMECZEK w OBIEKTYWIE – wystawa fotogramów obrazujących 

działalność DK Zameczek na przestrzeni lat 
 
30.08- 03.09.2021 

DNI OTWARTE DOMU KULTURY „ZAMECZEK” : 
 Oferta programowa na nowy sezon artystyczny 2021/2022, 
 Zapisy na zajęcia programowe do poszczególnych sekcji  
 Spotkania z instruktorami DK „Zameczek” 
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Ośrodek Kultury 
 „ Ziemowit” 
ul. Mieszka I 79 
25 – 342 Kielce 
ziemowit@zameczek-kielce.pl 
tel. 41 345 20 63  
 

28.06-31.08.2021  
 
 
 
 
 
 
 
28.06-31.08.2021  
 
 
 
 
 
19.07-23.07.2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.07-31.08.2021  
 

 
 
I termin 
16.08  – 20.08. 
2021  
 
 
 

Galeria m  
 „ Neony na ul. Sienkiewicza ” wystawa fotografii  autorstwa:  Augustyna Michała 

Kwasowskiego, Janusza Buczkowskiego i Pawła Pierścińskiego. 
Wstęp wolny godz. 10.00 – 15.00 
Celem wystawy jest: 

 Zachęcenie  do rozwijania swoich pasji i zainteresowań fotografią 
 Uwrażliwienie na otaczającą rzeczywistość   

 
„ Przystanek sztuka ”  wystawa dziecięcych prac plastycznych 
Wstęp wolny godz. 10.00 – 15.00 
Celem wystawy jest: 

 Uwrażliwienie na piękno  
 Zachęcenie dzieci do rozwijania swoich zdolności 

 
PROJEKTOWANIE UBIORU - warsztat realizowane w ramach imprezy towarzyszącej 

22 edycji Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF 

FASHION 2021 i zostaną zakończone prezentacją w dniu 24.07.2021                             
Prowadząca: Sandra Maciantowicz -  instruktor OK „ Ziemowit”  
Zajęcia w godz. 10.00  – 11.30 
Odpłatność za warsztaty  70 zł za tydzień 
Celem warsztatów jest: 

 rozbudzenie zdolności plastycznych i estetycznych 
 poznanie podstaw projektowania odzieży 
 poznanie i wykonanie szkiców żurnalowych 

 
Galeria m  – wystawa projektów ubrań wykonanych  przez uczestników warsztatów 
 
 
     

„ARTYSTYCZNE WOJAŻE Z ZIEMOWITEM” 
 

Warsztaty artystyczne dla dzieci mające na celu zdrowy i aktywny sposób na spędzenie 

czasu wolnego podczas wakacji,  rozbudzenie fantazji, zdolności manualnych, rozwijanie 

talentów i ekspresji twórczej oraz uwrażliwienie na piękno.  W programie wyprawy do 
niezwykłych miejsc naszego miasta i okolic woj. Świętokrzyskiego. Kolorowe spotkania z 

mailto:ziemowit@zameczek-kielce.pl
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II termin 
23.08 – 28.08.2021  
 
 
 

plastyką,  zaczarowany świat dźwięków, filmowe przygody dla każdego. Różnorodne 

zabawy, gry i konkursy z nagrodami.   
Zajęcia  w godz. 9.00  – 14.00. 
ODPŁATNOŚĆ ZA WARSZTATY  250 ZŁ ZA JEDEN TYDZIEŃ. 
Wiek uczestników  7 – 12 lat 
Liczba uczestników ograniczona. 
 

Biuro Wystaw Artystycznych w 
Kielcach 
ul. Kapitulna 2 
25-011 Kielce 
sekretariat@bwakielece.art.pl 
tel. 41 36 76 447 

28.06 – 02.07.2021 
 
 
12 – 16.07.2021 
 
 
19 – 23.07.2021 

I TURNUS  darmowych warsztatów fotograficznych online dla dzieci i młodzieży MALI 

ODKRYWCY-WIELKIE MOŻLIWOŚCI 
 
II TURNUS  darmowych warsztatów fotograficznych online dla dzieci i młodzieży MALI 

ODKRYWCY-WIELKIE MOŻLIWOŚCI 
 
III TURNUS  darmowych warsztatów fotograficznych online dla dzieci i młodzieży 
MALI ODKRYWCY-WIELKIE MOŻLIWOŚCI 
 
Ilość miejsc ograniczona 
Zapisy pod nr tel. 41 367 64 47 wew. 25 
 

Kielecki Teatr Tańca 
Pl. Moniuszki 2b 
25-334 Kielce 
sekretariat@ktt.pl 
tel. 41 36 76 712 
 

24-27.08.2021 
 
 
 
 
 
05-07.07.2021 

Bezpłatne warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży realizowane w Szkole KTT, Pl. 

Konstytucji 3 Maja 3 
Informacje i zapisy w mediach społecznościowych oraz na www.ktt.pl 
 
Wstęp wolny. 
 
Warsztaty taneczne ze znakomitymi pedagogami: Elżbieta Pańtak, Adrianna Patłaszyńska, 

Natalia Madejczyk. 13 godzin zajęć 
Informacje i zapisy pod nr tel. 41 344 61 71 lub szkolapromocja@ktt.pl 
 
Koszt udziału 250 zł. 
 

mailto:sekretariat@bwakielece.art.pl
mailto:sekretariat@ktt.pl
http://www.ktt.pl/
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Muzeum Historii Kielc 
ul. Świętego Leonarda 4 
25-311 Kielce 
tel. 41 340 55 26 
poczta@mhki.kielce. eu 

1-31 VII  
godz. 9-13 
poniedziałki,   
dla grup 
 
1 VII - 27 VIII  
godz. 9-13 
poniedziałki, środy, 

piątki 
dla grup i 
indywidualnych  
uczestników 
 
1 VII - 27 VIII 
Godziny 
uzgodnione z 
uczestnikami 
Piątki 
dla grup i 
indywidualnych  
uczestników 

MUZEUM W DRODZE – współpraca z klubami osiedlowymi  w muzeum lub na 

osiedlach – zajęcia dla grup. Formy warsztatowe płatne: 7 zł/os. 
 
 
 
MUZEUM W AKCJI – zajęcia na wystawach  muzealnych, warsztaty, spacery tematyczne 

i zajęcia w przestrzeni miasta.  
Zajęcia związane z wystawą o zabytkach przemysłowych -„Dzieło Potężne. Zabytki 

Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w fotografii Michała Sieradzana”. Formy 

warsztatowe płatne: 7 zł/os. 
 
 
 
MUZEUM W PARKU – zajęcia uzależnione od pogody, dla grup i indywidualnych  

uczestników. Bezpłatnie. 

Kieleckie Centrum Kultury Plac 
Moniuszki 2B 
25-334 Kielce 
tel. 41 367 67 11 
sekretariat@kck.com.pl 

5 lipca, 7 lipca, 
12 lipca, 14 lipca 
 
1-14 lipca 
 
 
 
3 lipca 
10 lipca 
17 lipca 
31 lipca 
 
 
 

Warsztaty teatralne dla młodzieży - WAKACJE Z TEATREM „PEGAZ”  
WSTĘP WOLNY 
 
Warsztaty plastyczne - LETNIA AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH 
Zajęcia z papierem czerpanym, zabawa ceramiką, różne formy malarskie. 
WSTĘP WOLNY 
 
KONCERTOWO - SCENA LETNIA KCK 
KASIA LISOWSKA 
LORA SZAFRAN 
MAREK NIEDZIELSKI 
AREK KŁUSOWSKI 
WSTĘP WOLNY 
 

mailto:poczta@mhki.kielce
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2 lipca 
9 lipca 
16 lipca 
30 lipca 

FILMOW - PLENEROWE KINO ROWEROWE 
CYKL „GDZIE CI MĘŻCZYŹNI?” - czyli mocne ramiona złotej ery Hollywoodu 
FRANK SINATRA w filmie „SUDDENLY” 
CARY GRANT w filmie „DZIEWCZYNA PIĘTASZEK 
HUMPHREY BOGART w filmie „BEAT THE DEVIL” 
ALFRED HITCHOCK - “LOKATOR” z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu 

WASHING MACHINE 
WSTĘP WOLNY 
 
 

Dom Kultury „Białogon” 
ul. Pańska 1A 
25-811 Kielce 
Tel. 41 345 27 37 
e-mail:sekretariat@dkbialogon.pl 

 
28.06-02-07.2021r. 

Wakacje z Domem Kultury „BIAŁOGON” 
28.06.2021r. 
-spotkanie organizacyjne , zapoznanie uczestników z planem  akcji letniej 
- wyjście do kina  
-zajęcia plastyczne- konkurs -ilustracja do  obejrzanego filmu 
29.06.2021r.  
- wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Na Górce” w Wiącce - zajęcia 
rękodzieła ludowego.  
- gry i zabawy sportowe (mecz piłki nożnej, zbijak, dwa ognie) 
30.06.2021r. 
-wycieczka do zagrody edukacyjnej „WieśCo”  w Skarżysku Kamiennej – warsztaty 
edukacyjne. 
-nauka piosenki wakacyjnej. 
01.07.2021r. 
-wycieczka do Centrum Nauki Leonardo DaVinci w Podzamczu Chęcińskim. 
- warsztaty naukowe. 
-plenerowe zajęcia plastyczne - mandale  
02.07.2021 
- wycieczka do pasieki "Pszczółka" w Nowej Słupi 
- przyrodnicze warsztaty terenowe. 
 
Odpłatność za tydzień warsztatów- 200zł. 
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Muzeum Zabawek i Zabawy 
Plac Wolności 2 
25- 367 Kielce 
tel. 41 343 37 06 
poczta@muzeumzabawek.eu 
 

6.07-30.07.2021 r.,   
wtorek-piątek                              

godz. 11.00-13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.08-28.08. 2021r. 
 

Cykl zajęć  „Pasjonujące zabawki”. Inspirację  dla spotkań  stanowić będą różne rozdaje 

zabawek. Nauka, teatr, morskie klimaty, animacja to zagadnienia, z którymi zetkną się 

uczestnicy zajęć. Wśród propozycji znajdzie się m. in. wykonanie latarni morskiej z masy 
papierowej czy papierowych stworów, które będą mogły być wykorzystywane w różnych 

zabawach. Ponadto uczestnicy zostaną zaproszeni na „Reksiowe podwórko” i zrealizują 

krótki film w technice animacji wycinankowej. 
Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie www.muzeumzabawek.eu 
 
Cena biletu na pojedyncze zajęcia: 14 zł/os. 
 
 
Oldskulowe gry wideo”. Prezentacja sprzętów i gier starszej generacji, które dla dzieci 

stanowić będą ciekawostkę i nowość, a dla dorosłych źródło wspomnień. 
Wystawa przygotowana we współpracy z Fundacją Promocji Retroinformatyki 
Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie www.muzeumzabawek.eu 
 
Wystawa w cenie biletu do muzeum   
 
 

 
Intytut Dizajnu w Kielcach 
Wzgórze Zamkowe 
Zamkowa 3, Kielce 
info@idkielce.pl 
tel. 790 764 596 

lipiec 
 
 
 
 
 
sierpień 

1. Ja, czyli my – 4 dniowe warsztaty dla uczennic i uczniów dot. projektowania wspólnego 
działania by polepszyć nasze życie. Zajmiemy się min. naprawianiem miasta za pomocą 
stłuczki ceramicznej oraz przyjrzymy się jak zmienić miasto aby jego najsłabszym 

mieszkańcom żyło się lepiej. Warsztaty współprowadzi nasza wolontariuszka z Gruzji, 

która opowie o temacie z perspektywy swojego kraju. 
 
2. Gra miejska “Dziennik odkrywcy - Atrakcje na wakacje” - gra miejska z instytucjami 
 
3. Hydroponika – uprawa przyszłości. Warsztaty z projektowania systemu do własnej 

uprawy w domu. 

http://www.muzeumzabawek.eu/
http://www.muzeumzabawek.eu/
mailto:info@idkielce.pl
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OMPiO 
Wzgórze Zamkowe 
Zamkowa 3, Kielce 
tel. 41 36 76 801 
sekretariat@zamkowa3.pl 

czerwiec 
lipiec 
sierpień 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czerwiec 
 
 
 
lipiec- sierpień 

1. Warsztaty stacjonarne z Oferty Edukacyjnej OMPiO. Ale też zajęcia terenowe, 

spacery tematyczne – dla szkół i grup zorganizowanych, wg. ustalonych terminów. 
Obecnie na takie zajęcia mamy już zapisanych 14 grup. 
2.Opracowanie i ogłoszenie II edycji Konkursu Wspomnień „Historia z mojej 

pamięci”. 
3.Działania organizacyjne I festiwalu literackiego w Kielcach, który odbędzie się w 

pierwszy weekend września w Kielcach (i nie tylko) pod nazwą „Pociąg do Literatury. I 

Herling-Grudziński Festiwal”. 
4.Prace nad  przygotowaniem  wystawy plenerowej „Od Wincentego do Myśliwskiego” 

prezentującej dziedzictwo literackie Kielc i regionu 
5.Przygotowanie wieczornej rekonstrukcji rozbicia więzienia kieleckiego. 

 
Ekspozycja OMPiO otwarta w czasie  Białej Nocy - prezentacja nieznanych zdjęć płk. 
Aleksandra Idzika 
 
 
„Lato w mieście” 
Spacery kieleckie – cykl cotygodniowych spacerów po  mieście szlakiem wydarzeń historii 
nieznanych i mało znanych. 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach  
Filia nr 1  
ul. Karczówkowska 20 
25-711 Kielce 
tel. 41 345 59 73 
e-mail: filia1@mbp.kielce.pl 
 

28.06 – 2.07 "Skarpetki na wakacjach"- czytanie książki Justyny Bednarek p.t.  "Niesamowite 
przygody Dziesięciu skarpetek" i wykonanie własnoręcznej ilustracji do opowiadania. 

Konkursy, kolorowanki, zajęcia literackie. 
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt. 
Godz.10:00  Wstęp wolny 
,,Pocztówka z wakacji" -  konkurs rysunkowy  "Skarpetki na wakacjach" 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach 
Filia nr 12  
ul. Zagórska 60, 25-346 Kielce 
41 344 36 71 
filia12@mbp.kielce.pl 

 
5.07- 9.07 
 

„Zawiń do portu”- zajęcia ” o tematyce morskiej i podróżniczej.  Konkursy, kolorowani i 
wspólne czytanie. 
 
Godz. 10:00.  Wstęp wolny 
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Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach  
Filia nr 10 
ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce 
41 331 66 46 
filia10@mbp.kielce.pl 

5-07- 9.07 
 

„Poniatowe zwierzaki” tworzenie piniat z gazet i ich ozdabianie. 
 
Godz.11:00.  Wstęp wolny 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach 
Filia nr 2 
ul. Krzemionkowa 1,  
25-750 Kielce 
41 345 26 38 
filia2@mbp.kielce.pl 
 

12.07-16.07 Może morze, góry czy mazury? – wakacyjne wojaże 
„Małe czytanie” : czytanie pod chmurką fragmentów książek o tematyce wakacyjnej 
„Wakacyjny teatrzyk kamishibai pod chmurką” 
Gra planszowa : memory bajkowe, bajkowe domino 
Krzyżówki, labirynty, quizy o tematyce bajkowo-wakacyjnej 
 
Godz.10:00. Wstęp wolny 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach 
Filia nr 13 
ul. Naruszewicza 25, 25-628 
Kielce 
41 335 88 21 
filia13@mbp.kielce.pl 

19.07-  23.07 ,,Z bajką przez świat”  - baśnie i bajki z różnych stron świata. 
Kolorowanki, quizy i rebusy o tematyce bajkowej. 
Godz.10:00 . Wstęp wolny 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach 
Filia nr 3 
ul. Jagiellońska 36, 25-606 Kielce 
41 345 23 01 
filia3@mbp.kielce.pl 

26.07- 30.07 ,,Berek literek”- spotkania na zielonej trawce. 
 
 W razie niepogody zostaną przeniesione do budynku.  
W ramach zajęć odbywać będą się: 
Wspólne czytanie tekstów literackich związanych z alfabetem, literkami. 
„A – jak arcydzieło”, czyli zajęcia plastyczne. 
„Podaj dalej” – gra słowna  
„Bunt w Abecadłowie” – gra terenowa oparta na książce „W Abecadłowie, czyli bunt 

literek” Doroty Wierzbickiej.  
  Godz. 11:00 Wstęp wolny 
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Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach 
Filia nr 11 
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

53, 25-432 Kielce 
41 331 83 46 
filia11@mbp.kielce.pl 

26.07- 30.07 ,,Kreatywna książka’’ - warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone we współpracy z 

Wolną Strefą  JNJ 
Godz.10:00. Wstęp wolny 
 
Wycieczka i zajęcia w Pracowni Druku w Instytucie Dizajnu w Kielcach 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach 
Filia nr 7 
ul. Czarnowska12 
798163238 
mediateka@mbp.kielce.pl 

4.08- 5.08 ,, Wirtualne lato” 
Warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży przeznaczone dla osób w wieku 7 – 16 
lat. Młodzi uczestnicy dowiedzą się, na czym polega praca dziennikarza.  
4.08.2021 Godz. 11:00 Wstęp wolny 
Warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości i okularów 

VR  
5.08.2021 Godz. 11:00 Wstęp wolny 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach 
Filia nr 4 
ul. Górnicza 64, 25-651 Kielce 
41 344 33 14 
filia4@mbp.kielce.pl 

9.08-13.08 "Bezpieczne wakacje" ( na podstawie serii książek "Akademia Bezpiecznego Dziecka"- 
"Bezpieczni w górach" i "Bezpieczni nad wodą" - zajęcia plastyczne, gry i zabawy 
literackie;   
"Podróże małe i duże" (spotkania tematyczne o ciekawych turystycznie miejscach w 
Polsce  w oparciu o książki: Olej - Kobus A.: "Polska. Księga miejsc wyjątkowych", 

zajęcia plastyczne, gry i zabawy literackie.  
Godz.11:00  Wstęp wolny 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach 
Filia nr 6 
ul. Wikaryjska 1, 25-255 Kielce 
575 051 210 
filia6@mbp.kielce.pl 

16.08 "Słoneczne malowanki" - spotkanie plastyczne na świeżym powietrzu  
Godz.10:00  Wstęp wolny 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach 
 Filia nr 9 
ul. Okrzei 9, 25-525 Kielce 
41 343 16 10 
filia9@mbp.kielce.pl 

16.08- 20.08 ,,Podróże z Dziewiątką”- zajęcia plastyczno- literackie o tematyce podróżniczej, rebusy, 

quizy, zgadywanki 
 Godz. 10:00  Wstęp wolny 
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Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach 
Filia nr 8 
os. Barwinek 31, 25-150 Kielce 
41 361 47 26 
filia8@mbp.kielce.pl 

23.08- 27.08 ,,Czytanie na trawie ‘’– spotkania z najmłodszymi czytelnikami, quizy, zgadywanki i 

kolorowanki 
Godz 11:00  Wstęp wolny 
Wakacje z kryminałem (online) – książkowe propozycje M. Grodzickiej 
Czytamy bez mamy – Książki polecamy (online) 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach 
Filia nr 5 
ul. Warszawska 147, 25-547 
Kielce 
41 331 22 78 
filia5@mbp.kielce.pl 
 

23.08- 27.08 Zajecia literacko- plastyczne  teatrzyk kamishibai,  
„Mieszkańcy mórz i rzek” – spotkanie tematyczne (zagadki, quizy) 
Godz.11:00 Wstęp wolny 

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” 
ul. Duża 9 
25-304 Kielce 
tel. 41 344 58 36 
sekretariat@teatrkubus.pl 
karolina.gregorczyk@teatrkubus.pl 
rezerwacje@teatrkubus.pl 

05- 17.07.2021 
22-24.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 
7.08.2021 
 godz. 16.00 
 
 
 
 
 
08.08.2021 
godz. 11.00 
 
 
 

Warsztaty literacko-wokalne  skierowane do dzieci w wieku 7-10 lat.  
Na zajęciach dzieci wraz z pisarką Magdaleną Mrozińską, muzykami  Wojciechem i 

Aleksandrą Lipińskimi oraz aktorami Teatru „Kubuś” skomponują autorskie piosenki o 
swoich bohaterach. Warsztaty zakończą się nagraniem piosenek w studio i wydaniem płyty, 

która ukaże się we wrześniu. 
Zajęcia są bezpłatne. Zapisy na warsztaty ruszą w połowie czerwca.   
Warsztaty dofinansowano ze środków Ministra, Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura - Interwencje 2021”. 
 
Przedstawienie „O Rybaku i Złotej Rybce”  Marty Guśniowskiej, w reż. Przemysława 
Żmiejki (dla dzieci w wieku od 3 lat). 
Po spektaklu odbędą się dla chętnych warsztaty teatralne. 
Bilety można zakupić w kasie lub internetowo. Normalny koszt biletu - 20 zł. Teatr 

honoruje Kartę Dużej Rodziny. Więcej informacji można znaleźć na: 
https://www.teatrkubus.pl/sprzedaż 
 
Przedstawienie „O Wilku i Czerwonym Kapturku”  Marty Guśniowskiej, w reż. 
Przemysława Żmiejki (dla dzieci w wieku od 3 lat). 
Po spektaklu odbędą się dla chętnych warsztaty teatralne. 

mailto:karolina.gregorczyk@teatrkubus.pl
https://www.teatrkubus.pl/sprzeda%c5%bc


14 
 

 
 
 
 
 
14.08.2021 
godz. 16.00 
 
 
 
 
 
 
15.08.2021 
godz. 11.00 
 
 
 
 
 
21.08.2021 
godz. 16.00 
 
 
 
 
 
22.08.2021 
godz. 11.00 
 
 
 
 
 
 

Bilety można zakupić w kasie lub internetowo. Normalny koszt biletu - 20 zł. Teatr 

honoruje Kartę Dużej Rodziny. Więcej informacji można znaleźć na: 

https://www.teatrkubus.pl/sprzedaż 
 
Przedstawienie „Misiaczek”  Marty Guśniowskiej, w reż. Anny Nowickiej (dla dzieci w 

wieku 2-6 lat). 
Po spektaklu odbędą się dla chętnych warsztaty teatralne. 
Bilety można zakupić w kasie lub internetowo. Normalny koszt biletu - 20 zł. Teatr 

honoruje Kartę Dużej Rodziny. Więcej informacji można znaleźć na: 

https://www.teatrkubus.pl/sprzedaż 
 
 
Przedstawienie „Pan Brzuchatek”  Marty Guśniowskiej, w reż. Przemysława Żmiejki (dla 
dzieci w wieku od 2 lat). 
Po spektaklu odbędą się dla chętnych warsztaty teatralne. 
Bilety można zakupić w kasie lub internetowo. Normalny koszt biletu - 20 zł. Teatr 

honoruje Kartę Dużej Rodziny. Więcej informacji można znaleźć na: 
https://www.teatrkubus.pl/sprzedaż 
 
Przedstawienie „Wszystkie myszy lubią ser” Gyula Urbána, w reż. Anny Nowickiej (dla 
dzieci w wieku od 4 lat). 
Po spektaklu odbędą się dla chętnych warsztaty teatralne. 
Bilety można zakupić w kasie lub internetowo. Normalny koszt biletu - 20 zł. Teatr 
honoruje Kartę Dużej Rodziny. Więcej informacji można znaleźć na: 

https://www.teatrkubus.pl/sprzedaż 
 
 
Przedstawienie „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?” Leszka 

Kołakowskiego, w reż. Piotra Bogusława Jędrzejczaka (spektakl familijny). 
Po spektaklu odbędą się dla chętnych warsztaty teatralne. 
Bilety można zakupić w kasie lub internetowo. Normalny koszt biletu - 20 zł. Teatr 

honoruje Kartę Dużej Rodziny. Więcej informacji można znaleźć na: 

https://www.teatrkubus.pl/sprzedaż 
 

https://www.teatrkubus.pl/sprzeda%c5%bc
https://www.teatrkubus.pl/sprzeda%c5%bc
https://www.teatrkubus.pl/sprzeda%c5%bc
https://www.teatrkubus.pl/sprzeda%c5%bc
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28.08.2021 
godz. 16.00 
 
29.08.2021 
godz. 11.00 

Przedstawienie „Noc żywych zabawek” w reż. Michała Walczaka (dla dzieci w wieku od 7 
lat). Po spektaklu odbędą się dla chętnych warsztaty teatralne. 
Bilety można zakupić w kasie lub internetowo. Normalny koszt biletu - 20 zł. Teatr 
honoruje Kartę Dużej Rodziny. Więcej informacji można znaleźć na: 

https://www.teatrkubus.pl/sprzedaż 

 
GEONATURA KIELCE 
ul. Daleszycka 21 
25-202 Kielce 
tel. +48 41 36 76 800 
www.centrum-geoedukacji.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIPIEC/SIERPIEŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LATO Z GEONATURĄ KIELCE 

 CENTRUM GEOEDUKACJI 
wtorek-piątek: 9.00 – 16.00 

sobota-niedziela: 11.00 – 16.00 

wstęp bezpłatny; 

wymagana rezerwacja; 

- dla osób indywidualnych* 

zwiedzanie wystawy 
„Podwodna stacja badawcza CHRONOS” 
  3 warianty zwiedzania: 
 - indywidualnie, bez przewodnika 
 - zwiedzanie z wirtualnym przewodnikiem (dostępne po zeskanowaniu QR kodu) 
- zwiedzanie w formie gry terenowej po wystawie (skierowane do rodzin z dziećmi) 
 seans w Kinie – Kapsule Czasu 
 
- dla grup zorganizowanych* 
opcja 1,5 godzinna : 
- Misja „CHRONOS”  -  zwiedzanie wystawy w formie gry terenowej (bez przewodnika) 
- Kino - Kapsuła Czasu + Geolaboratorium 
opcja 2-godzinna: 
-  Misja „CHRONOS”  -  zwiedzanie wystawy w formie gry terenowej (bez przewodnika) 
-  Kino - Kapsuła Czasu + Geolaboratorium 
-  GEOlogiczna GRA – zabawa edukacyjna w Geologicznym Ogrodzie Doświadczeń 
 

https://www.teatrkubus.pl/sprzeda%c5%bc
http://www.centrum-geoedukacji.pl/
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OGRÓD BOTANICZNY  
Kielce, ul. Jagiellońska 78 
tel. 41/ 36 76  68 
e-mail: 
ogrod.botaniczny@geonatura-
kielce.pl 
https://geonatura-
kielce.pl/ogrodbotaniczny/pl/ 
 
 
 
 

LIPIEC/SIERPIEŃ  OGRÓD BOTANICZNY 
wtorek-niedziela: 10.00-20.00 
wstęp płatny wg cennika 
nie jest wymagana rezerwacja  
 

 GeonaturaQuest  (oferta dostępna przez cały okres wakacji) 
 
Cykl 4 niezależnych gier terenowych odbywających się na terenach przyrodniczo cennych 

administrowanych przez Geonaturę Kielce: Kadzielnia, Ślichowice, Wietrznia, Ogród 
Botaniczny. 
 
Ważne informacje: gry terenowe będą miały formę indywidulanych spacerów, w czasie 

których będzie można poznać najciekawsze walory rezerwatów przyrody miasta i ogrodu 
botanicznego w nietypowy sposób – wykonując określone zadania i pytania. W gry będzie 

można zagrać korzystając z formularza on-line (dostępnego po zeskanowaniu QR kodu). 
- oferta dostępna przez cały okres wakacji 
- skorzystanie z questu po Ogrodzie Botanicznym wymaga uiszczenia opłaty za wstęp na 
teren Ogrodu 
- szczegóły dostępne będą na stronie www.geonatura-kielce.pl  
 

 OUTDOOR z Geonaturą Kielce  
 
Cykl spacerów o charakterze geo-przyrodniczym, połączonych z mini-warsztatami, 
odbywających  się w każdy piątek, w okresie lipca i sierpnia.  
 
- w terminach: 09.07, 23.07, 06.08, 20.08  spacery z zespołem Centrum Geoedukacji po 

terenach Kadzielni, Wietrzni, Ślichowic i Karczówki.;  
 
- w terminach: 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08 – spacery tematyczne na terenie Ogrodu 
Botanicznego; 
 
Ważne informacje: 
- spacery przeznaczone są dla osób indywidualnych (rodziny z dziećmi), grup do 25 osób; 

mailto:ogrod.botaniczny@geonatura-kielce.pl
mailto:ogrod.botaniczny@geonatura-kielce.pl
https://geonatura-kielce.pl/ogrodbotaniczny/pl/
https://geonatura-kielce.pl/ogrodbotaniczny/pl/
http://www.geonatura-kielce.pl/
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- warunkiem udziału w danym spacerze jest wcześniejsza rezerwacja oraz wniesienie 

opłaty (w przypadku spacerów po Ogrodzie Botanicznym płatność w ramach zakupu 

biletu wstępu do ogrodu wg obowiązującego cennika) 
- szczegóły dostępne będą na stronie www.geonatura-kielce.pl  

POLSKIE TOWARZYSTWO 
TURYSTYCZNO – 
KRAJOZNAWCZE 
ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI  
W KIELCACH  
ul. H. Sienkiewicza 29  
25-007 Kielce 
tel. 41 344 77 43 
e-mail: biuro@pttkkielce.pl 
www.pttkkielce.pl  
 
 
 

 
LIPIEC/SIERPIEŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacja wycieczek pieszo – autokarowych z przewodnikiem po Kielcach i 
Górach Świętokrzyskich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kielce. UDZIAŁ 

BEZPŁATNY. 
 
- 7.07.2021 r.  Trasa: Kielce - Suchedniów - Skarżysko-Kamienna - Kielce - „Oko w oko z 

Ziemią”; czyli wycieczka do względnie nowej atrakcji turystycznej jaką są Oczy Ziemi 

ulokowane ma terenie dawnego kamieniołomu Gębury, położonego między Skarżyskiem – 
Kamienną, a Suchedniowem. Nazwa „Oczy Ziemi” pochodzi od charakterystycznych 
otworów w ścianie kamieniołomu. Miejsce to jest otoczone lasami i znajduje się na terenie 

Leśnictwa Stokowiec. Następnie grupa uda się do Muzeum im. „Orła Białego” w 

Skarżysku-Kamiennej. Tam wśród bogatych eksponatów zobaczy i pozna między innymi 
te, związane z działalnością oddziałów partyzanckich w Górach Świętokrzyskich w czasie 

okupacji niemieckiej. Nie można pominąć również bardzo ciekawej ekspozycji plenerowej, 

gdzie zgromadzony jest sprzęt bojowych, który był na wyposażeniu armii polskiej po 1945r.  
 
- 21.07.2021 r. Trasa: Kielce - Trzcianka - Huta Szklana - Kielce - „Łysa Góra, ale inaczej”; 
czyli wycieczka pieszo-autokarowa do jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w 
regionie świętokrzyskim, jednak tym razem grupa powędruje wciąż stosunkowo mało 
uczęszczanym szlakiem turystycznym wiodącym z miejscowości Trzcianka. Choć ten 

fragment leży na Głównym Szlaku Świętokrzyskim, to wciąż większość turystów wybiera 

inne trasy na zawędrowanie na Święty Krzyż.  
Po dotarciu na szczyt na pewno zostanie przeznaczony czas na dłuższą przerwę z widokiem 

na Góry Świętokrzyskie, a konkretnie na Pasmo Jeleniowskie. Dalej zwiedzanie klasztoru 
oraz muzeum misyjnego.  W drodze powrotnej wejście na platformę widokową nad 

gołoborzem oraz zejście do Huty Szklanej. W trakcie wędrówki nie zabraknie opowieści 
historycznych, przyrodniczych czy nawiązań do legend świętokrzyskich. 
- 4.08.2021 r. Trasa: Kielce - Daleszyce - Otrocz - Kielce - „Korona Gór Świętokrzyskich 

– start!” to kolejna propozycja rajdu pieszego, gdzie dodatkową atrakcją będzie zdobycie 
jednego ze szczytów zaliczanego do Korony Gór Świętokrzyskich, należącego do Grupy 

http://www.geonatura-kielce.pl/
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Otrocza, wznoszącego się na wysokość 372 m n.p.m. - Otrocza. To nie wszystko, bo tego 
dnia zostanie zdobyty kolejny szczyt zaliczany do KGŚ, należący do Pasma Dymińskiego, 

leżący w granicach administracyjnych Kielc i wznoszący się na 408 m n.p.m. - Telegraf.  
A to wszystko oficjalnie, z pieczątką i książeczką Korony Gór Świętokrzyskich. 
 
Warsztaty ceramiczne i pszczelarskie dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kielce. 

UDZIAŁ BEZPŁATNY. 
 
- 18.08.2021 r. Trasa: Kielce - Święta Katarzyna - Kielce 
Warsztaty pszczelarskie odbędą się w pasiece w Świętej Katarzynie, a warsztaty ceramiczne 
poprowadzi instruktor z Pracowni Ceramiki Regionalnej CEMI w Świętej Katarzynie. 

Warsztaty ceramiczne, to spotkanie z lokalną artystką Moniką Iwan, która wprowadzi 
uczestników w temat sztuki przygotowywania i wypalania ozdób ceramicznych. Każdy 
przygotuje przedmiot, który następnie zostanie wypalony. Drugi blok warsztatów, to wizyta 

w pszczelim królestwie. Tutaj uczestnicy zostaną wprowadzeni w temat prowadzenia 
pasieki, poznają ciekawostki na temat pszczół. Po zakończonych zajęciach każdy otrzyma 

woskową świecę. Wycieczkę poprowadzi przewodnik. 
 
Organizacja wycieczek pieszych z przewodnikiem wiodących szlakiem żółtym wokół 

Kielc dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kielce. UDZIAŁ BEZPŁATNY. 
 
10.07.2021 r. Trasa: Aleja Na Stadion - Słowik - około 8,5 km 

24.07.2021 r. Trasa: Kielce Słowik - Osiedle Ślichowice  - około 14 km 

31.07.2021 r. Trasa: Osiedle Ślichowice - Gruchawka - Osiedle Dąbrowa – około 14,5 km 

14.08.2021 r. Trasa: Osiedle Dąbrowa - ul. Sandomierska - około 10 km 

28.08.2021 r. Trasa: ul. Sandomierska - Aleja Na Stadion - około 12 km 

STOWARZYSZENIE 
NADZIEJA RODZINIE 
ul. Karczówkowska 36 
25-711 Kielce 
tel. 41 347 07 43 
e-mail: 
b.zawada@nadziejarodzinie.org.pl 

CZERWIEC Organizacja wycieczki pieszo - autokarowej po regionie świętokrzyskim dla dzieci  
i młodzieży z terenu miasta Kielce. UDZIAŁ BEZPŁATNY. 
 
Czerwiec 2021 r. Trasa: Kielce - Nowa Słupia - św. Krzyż - Kakonin - Kielce  - „Barwy 
lata”. Wycieczka obejmuje zwiedzanie klasztoru na Świętym Krzyżu (trasa: 4 godz. - 12,5 
km). W czasie wędrówki odbędzie się warsztat – początki przemysłu (dymarki 

świętokrzyskie) przybliżenie historii Klasztoru na Św. Krzyżu  (1 godz.), a na zakończenie 
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www.nadziejarodzinie.org.pl 
 

rajdu zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o regionie (1 godz.). Podczas wędrówki 

dzieci i młodzież będą wykonywać fotografie krajobrazów oraz obiektów napotkanych na 

trasie. 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

TOWARZYSTWO POMOCY 
OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM 
ul. Ściegiennego 207  
25-116 Kielce 
tel. 601 471 323 
e-mail: biuro@stponkielce.pl 
www.stponkielce.pl 
 

LIPIEC/SIERPIEŃ Organizacja 10 spotkań z nauki jazdy konnej (hipoterapii), warsztaty z pielęgnacji  
i opieki konia prowadzone przez instruktora dla dzieci i młodzieży w tym osób 

niepełnosprawnych z terenu miasta Kielce. Zajęcia będą się odbywały w wymiarze  
w godzinach: 11.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. UDZIAŁ BEZPŁATNY. 
 
Organizacja 10 prelekcji turystyczno – krajoznawczych na tematy historyczne  
i przyrodnicze Miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego oraz 10 wycieczek pieszych  
z przewodnikiem po Paśmie Posłowicko – Dymińskim dla dzieci i młodzieży w tym 

osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu Miasta Kielce. Prelekcje będą 

się odbywały w godzinach: 11.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. UDZIAŁ 

BEZPŁATNY. 
 
Organizacja 10 ognisk z poczęstunkiem dla dzieci i młodzieży w tym osób 

niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce. Ogniska będą się odbywały w godzinach: 

11.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. UDZIAŁ BEZPŁATNY. 
FUNDACJA NA RZECZ 
PROMOCJI SPORTU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

MEGAMOCNI 
ul. Staszica 4/1 
25-008 Kielce 
tel. 505 177 726  
www.facebook.com/megamocni 
 

LIPIEC/SIERPIEŃ Organizacja dwóch wycieczek pieszych - tematycznych z przewodnikiem związanych  
z następujących zagadnień: przyroda, geologia, historia dla dzieci i młodzieży z 

terenu miasta Kielce. UDZIAŁ BEZPŁATNY. 
 
Lipiec 2021 r. do rezerwatu przyrody Szanieckiego Parku Krajobrazowego - krajobrazu z 
malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami. Wycieczka obejmuje również spacer 

po centrum Buska-Zdroju, parku zdrojowym oraz wizyta m.in. tężni i parku linowym. 

Dojazd do miejsca docelowego - Buska Zdroju  jak i powrót do Kielc, będzie pociągiem 

jako urozmaicenie wycieczki. Podczas tej wycieczki będziemy korzystać również z 

przejazdów busem Słoneczny Expres.  
 
Sierpień 2021 r. wycieczka  do Chęcin. Wycieczka obejmuje zwiedzanie z przewodnikiem 
atrakcji turystycznych Chęcin m. in. Wzgórza Zamkowego, samego miasta i okolic. 
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Sportowe Lato w Mieście 2021 

l.p. Rodzaj zajęć 

Termin i miejsce prowadzenia 

zajęć 

 

Zgłoszenia 
Grupy wiekowe 

uczestników  
Opis zajęć 

1  

 

 

 

 

 

Gimnastyka 

sportowa 

akrobatyka 

Szkoła Podstawowa  nr 1 

 

ul. Staffa 7, 25-410 Kielce 

 

 5, 7, 8  lipca 2021 

poniedziałek, środa, czwartek  

I grupa13.00-14.30 

II grupa 14.45-16.15 

 

 9, 11,12  sierpnia 2021 

poniedziałek, środa, 

czwartek  

I grupa w godz. 13.00-14.30 

II grupa w godz. 14.45-16.15 

 

 23, 25, 26 sierpnia 2021 

Zgłoszenia przyjmowane na 

adres e-mail: 

marta.wieckowska@sp1.kielce.eu 

lub telefonicznie  

pod numerem       600 836 387 

Zajęcia dla dzieci 

z klas  I -IV 

Zajęcia nastawione przede 

wszystkim na ogólny rozwój 

motoryczny dzieci.  

Celem zajęć jest zwiększenie 

umiejętności fizycznych oraz 

poprawa koordynacji ruchowej 

dzieci, ich zręczności, sprawności  

i orientacji przestrzennej. 

Zajęcia z gimnastyki polecane ze 

względu na korzystne oddziaływanie 

na organizm dziecka, kształtowanie 

prawidłowej postawy ciała, a także 

wywieranie ogólnych właściwości 

pozwalających na wyładowanie 

nagromadzonej energii wynikającej z 

osobowości dziecka.  

mailto:marta.wieckowska@sp1.kielce.eu
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poniedziałek, środa, czwartek  

I grupa w godz. 13.00-14.30 

II grupa w godz. 14.45-16.15 

  

  

 

 

2  

 

 

Bilard 

Szkoła Podstawowa nr 1  

 

ul. Staffa 7,  25-410 Kielce 

 5, 7, 8 lipca 2021 

Poniedziałek, środa, 

czwartek 

I grupa w godz. 13.00-14.30  

II grupa w godz. 14.4.5-16.15 

 

 23, 25, 26 sierpnia 2021  

Poniedziałek, środa, 

czwartek 

I grupa w godz. 13.00-14.30  

II grupa w godz. 14.4.5-16.15 

  

Zgłoszenia przyjmowane na 

adres e-mail: 

kurek012@interia.eu 

lub telefonicznie pod numer 

tel.  501-281-101 

Dzieci z klas  

 I - IV szkoły 

podstawowej 

Nauka gry w bilard.  

Poznanie podstawowych zasad oraz 

elementów gry w bilard. 

Zapewniona opieka instruktora.  

W zajęciach mogą wziąć udział 

zarówno osoby, które nigdy nie 

grały w bilard jak i te dla których 

sport ten nie jest obcy. 

 

 

3  Szkoła Podstawowa nr 5 Zgłoszenia przyjmowane na Dzieci i młodzież 

z klas 0 – VIII  

 Zabawy ruchowe przy muzyce 

mailto:kurek012@interia.eu
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Zajęcia taneczne 

budynek przy ul. Górnicza 

64, 25-651 Kielce 

 5,7,9 lipca 2021       

grupa 1  w godz.10-11.30;  

grupa 2 w  godz. 11.30-13.00 

 

 12,14, 16  lipca 2021   

grupa 1 w godz.10,00-11.30;  

grupa 2  w godz. 11.30-13.00  

 

adres e-mail: 

anna.sylwar@sp5.kielce.eu 

 

lub telefonicznie pod numer 

 tel. 608-238-372 

z podziałem na 

grupy: 

Grupa I:  kl.0-III 

Grupa II:  IV-VIII 

 

 Ćwiczenia uwrażliwiające na 

różne elementy muzyki. 

 Ćwiczenia utrwalające 

koordynację ruchów ciała 

podczas tańca.  

 Poznanie podstawowych kroków 

aerobiku oraz łączenie ich w 

układy. 

 Łączenie elementów tańca w 

całość – tworzenie układu 

tanecznego. 

 Wspólne tworzenie części i 

całych układów tanecznych. 

 

4 Zajęcia sportowe, 

gry i zabawy   

z elementami piłki 

ręcznej 

Szkoła Podstawowa 

Integracyjna nr 11 

Ul. Jasna 20, 25-524 Kielce 

 

 28, 29,30 czerwca 2021. 

poniedziałek, wtorek, środa 

w godz. 15.00 - 16.30 – 

zajęcia dla dziewcząt 

godz. 16.30-18.00 – zajęcia 

dla chłopców 

Zgłoszenia przyjmowane na adres 

e-mail: 

aneta.zal@poczta.onet.pl  

tel. 515 038 755 

Zajęcia dla dzieci 

w wieku 10 – 12 

lat 

W programie: 

 Zajęcia prowadzone w formie 

treningu sportowego z 

wykorzystaniem gier i zabaw 

ruchowych stosowanych  

w nauczaniu podstaw 

techniki i taktyki piłki ręcznej.  

 

mailto:anna.sylwar@sp5.kielce.eu
mailto:aneta.zal@poczta.onet.pl
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 5, 6, 7 lipca 2021  

poniedziałek, wtorek, środa 

w godz. 15.00 -16.30                     

– zajęcia dla dziewcząt 

godz. 16.30-18.00                

– zajęcia dla chłopców 

 

5 Zajęcia sportowo – 

rekreacyjne  

z elementami piłki 

siatkowej 

Szkoła Podstawowa Nr 25 

 

Ul. Jurajska 7, 25-600 Kielce 

(sala gimnastyczna i boisko 

szkolne) 

 

 29, 30 czerwca, 1 lipca 

2021 

wtorek, środa, czwartek 

od godz.  16.00  - 17.30 

 – kl. III – IV 

 

od godz.17.30 – 19.00 

 – kl. V - VII 

 

 

 23,25, 27 sierpnia 2021 

Zgłoszenia przyjmowane na 

adres e-mail: 

a_0@interia.pl 

     

lub telefonicznie pod numer 

tel.  537 774 347 

Zajęcia dla dzieci 

w rocznikach: 

2011, 2010, 2009, 

2008, 2007 

Zajęcia ogólnorozwojowe na bazie 

piłki siatkowej dla dzieci w wieku 9 – 

14 lat. 

Zajęcia prowadzone ze szczególnym 

akcentem na bezpieczeństwo  i 

zdrowe współzawodnictwo zgodnie 

z zasadami  fair – play. 

                                                                           

Zajęcia prowadzone w formie gier i 

zabaw sportowych.  

 

Na zakończenie zajęć zorganizowany 

zostanie turniej,  

w którym dzieci będą mogły 

wykorzystać poznane elementy  

i techniki gry w  piłkę siatkową.      

 

 

 

mailto:a_0@interia.pl
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poniedziałek, środa, piątek  

od godz. 16.00  - 17.30                   

– kl. III – IV 

 

od godz.17.30 – 19.00                   

– kl. V - VII 

 

6  

 

 

„Wakacje z piłką 

ręczną" 

Szkoła Podstawowa nr 25 

ul. Jurajska 7, 25-600 Kielce 

 

 

 20,21,23 lipca 2021 

  

kl. I – III  w   godz.10.00-11.30 

kl. IV – VI  w   godz. 11.30-13.00 

  

 9,11,13 sierpnia 2021 

  

kl. I – III  w godz.10.00-11.30 

kl. IV – VI  w   godz. 11.30-13.00 

Zgłoszenia przyjmowane na adres 

e-mail: monikakiniorska@wp.pl 

 

Lub telefonicznie pod numer  

tel. 798-099-460 

 

Osoba prowadząca zajęcia:  

Monika Kiniorska 

 

Grupa I: kl. I-III 

Grupa II: kl. IV-VI 

Zajęcia dla dzieci w klasach I-III  

i IV – VI   

Dla grupy I (kl. 1-3) celem zajęć, 

będzie zapoznanie z dyscypliną jaką 

jest piłka ręczna, poprzez gry i 

zabawy. Wdrażanie do zabawy 

zespołowej, oraz integracja dzieci. 

 

Dla grupy II (4-6) celem zajęć, będzie 

utrwalenie wiadomości   

z piłki ręcznej nabytej na zajęciach 

wychowania fizycznego: przepisy 

gry, sygnalizacje sędziowski 

i doskonalenie poznanych 

elementów technicznych w grze. 

 

mailto:monikakiniorska@wp.pl
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7  

 

Gry i zabawy 

ogólnorozwojowe 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

nr 1 w Kielcach                         

(Szkoła Podstawowa nr 32 )  

ul. Barwinek 31,  25-113 Kielce 

 

 12, 13, 14,19, 20, 21 

lipca 2021   

poniedziałek, wtorek , środa 

 

w godz. 9.30-11.00 - dziewczęta 

w godz. 11.00-12.30 – chłopcy 

 

Zgłoszenia przyjmowane na 

adres e-mail: 

 i.luczak@sp32.kielce.eu 

 

lub telefonicznie pod numer 

tel.   668 817 924 

Zajęcia dla dzieci 

w  rocznikach  

2008 – 2011 

Zajęcia ogólnorozwojowe na bazie:   

 Gier zespołowych: 

koszykówki, piłka ręczna i 

piłka nożna,  

 gry i zabawy zwinnościowe,  

 gry rekreacyjne ( ringo, 

badminton, palant),   

 rozgrywki wewnątrzgrupowe. 

 

mailto:i.luczak@sp32.kielce.eu


26 
 

8  

 

 

 

 

 

Wakacje  

z koszykówką 

Szkoła Podstawowa nr 39 

 

Ul. Marii Krzyżanowskiej 8,  

25-435 Kielce (sala gimnastyczna 

i boisko zewnętrzne)   

 

 28, 29, 30 czerwca  2021  

poniedziałek, wtorek,  środa  

w godz. 16.00 – 17.30 – 

koszykówka dziewcząt 

17.30 – 19.00 – koszykówka 

chłopców 

 12, 13, 14 lipca 2021  

poniedziałek, wtorek,  środa  

w godz. 16.00 – 17.30 – 

koszykówka dziewcząt 

17.30 – 19.00 – koszykówka 

chłopców 

 

Miejsce – sala gimnastyczna i 

boisko zewnętrzne w Szkole 

Podstawowej nr 39 

w Kielcach. 

 
 

Zgłoszenia przyjmowane pod 

numerem tel.  606 698 628  

 

Osoba prowadząca:  

Agnieszka Merwart 

 

kl. IV - VIII Zajęcia z koszykówki dla dziewcząt 

i chłopców: 

- nauka podstawowych umiejętności  

gry w  koszykówkę 

- konkursy 

- turniej Streetball 3x3 

- turnieje koszykówki na hali 

9  

 

Zabawne Wakacje 

 

Szkoła Podstawowa nr 39 

 

Ul. Marii Krzyżanowskiej 8,  

25-435 Kielce (sala gimnastyczna 

i boisko zewnętrzne)   

Zgłoszenia przyjmowane pod 

numerem tel.  502 660 659  

 

Osoba prowadząca  

Ewa Gulewicz - Tofil 

Dzieci w wieku 

przedszkolnym 

oraz 

kl. I - III 

Gry i zabawy ruchowe dla 

najmłodszych: 

- gry i zabawy w terenie 

- gry i zabawy na sali gimnastycznej: 
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Gry i zabawy 

ruchowe dla 

najmłodszych 

 

 

 

 

 28, 29, 30 czerwca  2021  

 

poniedziałek, wtorek, środa  

w godz. 16.00 – 17.30                 

– gry i zabawy dla 

przedszkolaków 

 

17.30 – 19.00 – gry i zabawy dla 

uczniów klas I-III 

 

 12, 13, 14 lipca 2021  

 

poniedziałek, wtorek,  środa  

w godz. 16.00 – 17.30 – gry i 

zabawy dla przedszkolaków 

 

17.30 – 19.00 – gry i zabawy dla 

uczniów klas I-III 

 

Miejsce – sala gimnastyczna i 

boisko zewnętrzne w Szkole 

Podstawowej nr 39 

w Kielcach. 
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10  

 

 

 

 

Letnia Akademia 

"Chikara" 

Dojo Klubu Karate Kyokushin 

"Chikara" 

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

53  Kielce 

 

 05.07.2021 – 16.07 2021 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży  

5 razy w tygodniu (poniedziałki, 

wtorki, środy, czwartki, piątki)  

w dwóch grupach treningowych. 

Czas trwania pojedynczej 

jednostki treningowej dla danej 

grupy: 90 minut  

Zgłoszenia przyjmowane na 

adres e-mail: 

biuro@karate-kielce.pl 

 

lub telefonicznie pod numer 

tel. 780 179 159 

 

Instruktor prowadzący: 

Gabriela Kurczyńska - instruktor 

karate kyokushin w Klubie Karate 

Kyokushin Chikara, bardzo 

doświadczona i utytułowana 

zawodniczka, wielokrotna 

medalistka sportowych imprez 

ogólnopolskich i 

międzynarodowych, brązowa 

medalistka Międzynarodowego 

Turnieju Karate Kyokushin 

organizacji IKO Nakamura, który 

odbył się w ojczyźnie karate - 

Japonii. 

 

Dzieci i młodzież 

w wieku 6-15 lat, 

z 

podziałem na 

grupy: 

 6 lat - 9 lat 

 10 lat - 15 lat 

 

Warunki udziału: 

 brak członkostwa w Klubie 

Karate Kyokushin Chikara, akcja 

kierowana jest do dzieci i 

młodzieży spoza Klubu 

 brak przeciwwskazań 

zdrowotnych 

 zgoda rodziców lub opiekunów 

prawnych 

 akceptacja  Regulaminu Letniej 

Akademii "Chikara" 

W programie Akademii: 

 nauka i doskonalenie technik 

karate kyokushin 

 nauka i doskonalenie 

umiejętności samoobrony 

 przygotowanie motoryczne 

(siła, szybkość, wytrzymałość, 

gibkość,koordynacja 

ruchowa) 

 wykłady i prezentacje na 

temat sztuk i sportów walki, 

treningu wyczynowego i 

zdrowotnego, żywienia w 

mailto:biuro@karate-kielce.pl
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sporcie profesjonalnym i 

rekreacyjnym 

 promowanie wśród dzieci i 

młodzieży zachowań 

prozdrowotnych, aktywnego, 

sportowego stylu życia 

11  

 

”Wakacje  

z JUDO” 

Sala sportowa „ Klubu 

Sportowego KUZUSHI Judo 

Kielce”  

ul. J. N. Jeziorańskiego 53, Kielce 

 

 13,14, 15 lipca 2021.  

godz.16.30-18:00 -                   

grupa 5-8lat 

godz. 18:00-19.30 -        

grupa 9-14lat 

 

 17,18,19 sierpnia 2021 

godz. 16.30-18.00 -             

grupa 5-8lat 

godz.18.00-19.30 -               

grupa 9-14lat   

  

Zgłoszenia przyjmowane na 

adres e-mail: 

judokielce@o2.pl 

 

lub telefonicznie pod numer 

tel.  510-144-205 

Zajęcia dla dzieci 

w dwóch grupach 

wiekowych  

 5-8 lat  

 9-14 lat 

Zajęcia ogólnorozwojowe z 

elementami judo prowadzone  przez 

wielokrotną Mistrzynię Polski Kingę 

Kubicką.  

Zajęcia prowadzone ą w formie 

„nauka przez zabawę”: 

 ćwiczenia  z własnym ciężarem 

ciała, 

 ćwiczenia w parach,  

 nauka bezpiecznego padania,  

  wiele zabaw z elementami judo  

 

mailto:judokielce@o2.pl
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12  

 

 

 

 

 

Strzelectwo 

sportowe 

Strzelnica sportowa  

przy  

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 

53 

 12.07 - 13.08.2021 

Poniedziałek, środa, piątek            

w godz. 10.00 – 13.00 

 

Zgłoszenia przyjmowane 

telefonicznie pod numerem  

tel. 600 635 031 

Open Zajęcia dla  początkujących: 

 Zapoznanie z warunkami 

bezpieczeństwa na strzelnicy 

oraz podczas posługiwania się 

bronią pneumatyczną. 

 Nauka zgrywania przyrządów 

celowniczych. 

 Nauka ściągania języka 

spustowego. 

 Nauka przyjmowania postaw 

strzeleckich. 

 Strzelanie do celu z karabinu 

k.pn oraz pistoletu p.pn. 

Dla zaawansowanych: 

 Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa 

 Strzelanie na celność i skupienie 

z k.pn oraz p.pn. 

Inne zajęcia:   

 

Gry indywidualne i zespołowe: 

 bilard,  

 rzutki,  

 piłkarzyki,  
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 tenis stołowy 

13  

Wakacyjny Turniej 

Dzikich Drużyn  

w Piłce Nożnej  

o Puchar 

Prezydenta Kielc 

Boisko Piłkarskie MSOS Kielce 

przy ul. Jana Nowaka 

Jeziorańskiego 53 

 

Terminy rozgrywek: 

 Roczniki: 2007-2008  

(07.07  i 14.07),  

 Roczniki: 2009-2010  

(08.07 i 15.07),  

 Roczniki: 2011-2012 

 (09.07 i 16.07) 

 

Cele Turnieju: 

 Rozwijanie zainteresowań 

sportowych dzieci; 

 Popularyzacja piłki nożnej 

wśród dzieci w Kielcach; 

 Doskonalenie posiadanych i 

zdobywanie nowych 

umiejętności w dziedzinie 

piłki nożnej; 

 Wpajanie zasad fair play w 

rywalizacji sportowej. 

 

Zgłoszenia przyjmowane na 

adres e-mail: 

 lukasz.tekiel@o2.pl 

 

tel. 662 039 419 

 

Zgłoszenia drużyn przyjmowane 

będą do dnia 30.06.2021 r. 

Roczniki 2007 - 

2012 

Uczestnictwo: 

 Zawodnicy zobowiązani są do 

okazania zgody rodziców lub 

opiekunów na start w turnieju 

zgodnie ze wzorem 

zamieszczonym przez 

organizatora; 

 Każda drużyna musi posiadać 

nazwę własną, nie będącą nazwą 

klubu sportowego (zawodnicy  

i zawodniczki mogą mieć 

przynależność klubową) 

 Każdy zawodnik może 

reprezentować tylko jedną 

drużynę w całym turnieju; 

 Maksymalna liczba zawodników 

w zespole wynosi 12 osób, a 

minimalna 7 osób; 

 Warunkiem uczestnictwa w 

turnieju jest zaakceptowanie 

jego regulaminu i regulaminu 

obiektów, na których rozgrywany 

będzie turniej.  

 W turnieju mogą uczestniczyć 

dziewczęta o dwa lata starsze od 

danej kat. wiekowej; 

 Każda drużyna podczas trwania 

turnieju musi posiadać opiekuna 

mailto:lukasz.tekiel@o2.pl
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(osoba pełnoletnia 

odpowiadająca za daną drużynę)  

 

Więcej informacji w Regulaminie na 

stronie  http://www.um.kielce.pl/ 

oraz http://msos.kielce.eu/ 

14  

 

Lekkoatletyka 

Stadion La MOSiR  Kielce 

 ul. Leszka Drogosza 1 

 

 05, 07, 09 lipca 2021 

 19, 21, 23 lipca 2021 

poniedziałek, środa, piątek 

w godz.  15.00-18.00 

 

 

Zgłoszenia przyjmowane na 

adres e-mail: 

tietierin@gmail.com 

 

lub telefonicznie pod numer 

 tel. 796 161 993 

Zajęcia dla dzieci i 

młodzieży od 12 

roku życia 

 Trening lekkoatletyczny na 

stadionie.  

 Ćwiczenia biegowe, 

skocznościowe, płotkarskie oraz 

ogólnorozwojowe 

15 Warsztaty 

wspinaczkowe  

 

 „Akademia 

Wspinania” 

Ściana wspinaczkowa,  

ul. Prosta 57, Kielce 

(na terenie  Miejskiego 

Szkolnego Ośrodka 

Sportowego) 

 

Zgłoszenia przyjmowane 

telefonicznie pod numerem  

tel. 695 21 33 81 

 

 

Instruktor prowadzący: 

Zajęcia 

dedykowany dla 

dzieci i młodzieży 

od 7 do 15 lat 

 

Warunki udziału: 

 Zgoda rodziców lub opiekunów 

 Brak przeciwwskazań 

zdrowotnych 

W programie Akademii wspinania: 

 Nauka i doskonalenie technik 

wspinaczkowych,  

http://www.um.kielce.pl/
http://msos.kielce.eu/
mailto:tietierin@gmail.com


33 
 

Czas trwania pojedynczych 

warsztatów to 1,5 godziny, 

maksymalna liczba uczestników 

to 5 osób. 

Terminy warsztatów: 

 

 09.08 (poniedziałek)  

w godz.  9.00 do 10.30 ; 

10:30 do 12.00 

 09.08 (poniedziałek)  

w godz.  16.00  do 17.30; 

17.30 do 19.00 

 11.08 (środa)  

w godz.  9.00 do 10.30; 

10:30 do 12.00 

 16.08 ( poniedziałek)  

w godz.  9.00 do 10.30; 

10.30 do 12.00 

 16.08 (poniedziałek)  

w godz. 16.00 do 17.30; 

17.30 do 19.00 

 18.08 ( środa)  

w godz.  9.00 do 10.30; 

10.30 do 12.00 

 23.08 (poniedziałek)  

w godz. 9.00 do 10.30; 10.30 

do 12.00 

Agnieszka Szrek-Burczyk – 

Speleoklub Świętokrzyski w 

Kielcach 

W warsztatach pomagać będą 

zawodnicy Kadry Narodowej 

Polskiego Związku Alpinizmu. 

 

 Przygotowanie motoryczne (siła, 

gibkość, wytrzymałość, 

koordynacja ruchowa) 

 Promowanie wśród dzieci  

i młodzieży postaw 

prozdrowotnych, aktywnego 

sportowego trybu życia. 

Warsztaty prowadzone będą w 

formie treningów o charakterze 

rekreacyjnym w połączeniu z 

wykładami i pogadankami 
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 23.08 ( środa)  

w godz.  16.00 do 17.30; 

17.30 do 19.00 

 25.08 (środa)  

w godz. 9.00 do 10.30; 10.30 

do 12.00 

16 Łucznictwo K.S. „STELLA” 

Kielce, Ul. Krakowska 374 

 28.06.2021                    

od 16.00 do 19.00 

 29.06.2021                   

od 16.00 do 18.00 

 30.06.2021                    

od 16.00 do 18.00 

 01.07.2021                   

od 16.00 do 18.00 

 05.07.2021                   

od 16.00 do 18.00 

 06.07.2021                   

od 16.00 do 18.00 

 07.07.2021                          

od 16.00 do 18.00 

Zgłoszenia przyjmowane 

telefonicznie pod numerem  

kom. 783 170 964  

lub adres e-mail: 

pawel.rogula@gmail.com 

Zajęcia 

dedykowany dla 

dzieci i młodzieży 

od 11 do 15 lat 

 

W programie: 

1.Zapoznanie uczestników z    

   zasadami bezpieczeństwa. 

2.Historia łucznictwa klubu    

  „Stella”. 

3. Sprzęt łuczniczy, tory  

    łucznicze, sprzęt łuczniczy,   

    wyposażenie łucznika. 

4. Pokaz strzelania. 

5. Nauka postawy na    

  Stanowisku: 

- Ćwiczenia ze strzałą, 

- Ćwiczenia z łukiem, 

- Pierwsze strzały z łuku 
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 08.07.2021                    

od 16.00 do 19.00 

 

 

6. Przygotowanie sprzętu do 

zawodów. 

7. Zachowanie na zawodach. 

8. Zasady „Fair play” 

 

 

                                                             AKCJA LATO W MIEŚCIE 2021 

Nazwa instytucji Data Temat zajęć – zaplanowane 
działania. Odpłatność. 

Klub Wolna Strefa ul. 
Jana Nowaka 
Jeziorańskiego 53 w 

Kielcach 

jnj@wolnastrefa.pl 

tel. 503080186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
lipiec – sierpień 2021 

 
Projekt dwumiesięczny: 

Młodzieżowy Festiwal 

Dokumentalnych Filmów 
Amatorskich 
 
Warsztaty plastyczne – plener 
krajobraz akwarelą 
  
Maraton Artystyczny(przez pięć 

dni będą odbywały się 

warsztaty z różnych dziedzin 

sztuki) ( ostatni tydzień lipca) 
 
Rekreacja w postaci gry w 
tenisa stołowego 
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Przygotowanie do turnieju w 
Badmintona 
 
 Wyjście do kina 
  
Wyjście parku linowego,  
 
Wyjście parku trampolin,  
 
 
Wyjście ściankę wspinaczkową 

,  
 
Wyjście na basen otwarty w 

Kielcach (x2) 
 
 Organizacja rajdu pieszego na 
trasie Karczówka – Brusznia  
 
Udział w warsztatach 
profilaktycznych warsztaty ze 
zdrowego odżywiania ( fast-
food na zdrowo) – warsztaty 
samodzielnego tworzenia 
domowej, zdrowszej wersji 
popularnych fast-foodów (cykl),    
 
 Warsztaty: „ Jak oswoić lęk-
emocje”,  
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Warsztaty: „Uwaga! 

Cyberuzależnienia!”,  
 
 Warsztaty: „Hejt”, Warsztaty 

dbania o higienę osobistą i 

własny wizerunek,  
 
Warsztaty: „Jak działa mój 

mózg?”  
 
- Cykl warsztatów 
przybliżających życie i 

twórczość Patronów Roku 2021 

+ konkurs 
 
Festyn współorganizowany z 

Sabatem  
 
 
Gala Festiwalu Filmowego   
 
 

 

                                                             AKCJA LATO W MIEŚCIE 2021 

Nazwa instytucji Data Temat zajęć – zaplanowane działania. 

Odpłatność. 
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Klub Młodzieżowy  
Wolna Strefa  
ul.  Karczówkowska 36  
w Kie lcach 
karczówkowska@wolnastrefa.pl  
tel: 42 3669417  
 

 
Lipiec – sierpień  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tygodniowy plan zajęć będzie 

powtarzał się cyklicznie przez całe 

wakacje.  
W trakcie poszczególnych tygodni 
zostanie na bieżąco aktualizowany o 

nowe wydarzenia, imprezy, wycieczki i 
wyjścia. 
 
Poniedziałek 
Rusz się człowieku! 
- „W zespole siła” - organizacja mini 
turniejów, gier zespołowych: tenis 

stołowy, piłka siatkowa(boisko) , 

badminton, bule, krykiet; 
- „Grunt to zdrowa konkurencja” -
Drużynowe zawody sportowe np.: biegi na 

czas, tory przeszkód, sztafety itp.; 
- Klubowe konkursy sprawnościowe, 

zabawy ruchowe;  
- Warsztaty taneczne z instruktorem.  
 
WTOREK 
Szlifujemy talenty 
- Warsztaty artystyczne –„Zabawa sztuką” 

(Eco-warsztaty, tworzenie biżuterii, 

doskonalenie techniki decoupage’u, 

zdobienie odlewów gipsowych, plecenie 
mandali, własnoręczne kartki 

okolicznościowe itp.) 
- „Śpiewać każdy może”-Karaoke; 
- Warsztaty dziennikarsko-radiowe dla 
młodych tropicieli przygody –ciekawostki 
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o znanych miejscach turystycznych w 
kraju;  
- Zajęcia  komputerowe - Kurs korzystania 
z programów do obróbki grafiki oraz 
pakietu MS Office; przygotowanie 
prezentacji                 i filmików 
dokumentujących wspomnienia z wakacji. 
 ŚRODA 
Dzień gier i zabaw 
- Turnieje w gry planszowe i 
zręcznościowe (Eurobiznes, Scrabble, 
Warcaby, Jenga itp.), 
- Gry i zabawy umysłowe (rebusy, 

krzyżówki, zagadki, quizy, zabawy 

edukacyjne 
z elementami wiedzy szkolnej), 
- Zabawa  nauką  (konkursy z wiedzy, 

„Familiada”, "Jeden z dziesięciu”, 

„Drzewko mądrości, „ Koło fortuny” - 
konkurs z wiedzy ogólnej itp.), 
- Turnieje na konsoli Xbox np.: Fifa. 
- W krainie wyobraźni – Kalambury 
tematyczne 
 
CZWARTEK 
Wolny umysł 
- Integracyjne zabawy warsztatowe, 
- „Lepiej zapobiegać niż leczyć”-
pogadanki i zajęcia profilaktyczne, 
- Warsztaty promujące zdrowe odżywianie 

(nauka planowania i komponowania 
posiłków, pomysły na zdrowe zamienniki 
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przekąsek i fastfood’ów, układanie 

jadłospisów, zdrowe, kolorowe 

lunchbox’y do szkoły etc.), 
- Zajęcia gimnastyczne z technikami 

oddychania, 
- Warsztaty technik relaksacyjnych. 
 
PIĄTEK  
Witaj przygodo! 
- Wycieczki tematyczne (historyczne, 
geograficzne, przyrodnicze); 
- Wspólne wyjścia, mini rajdy, 

poznawanie tajemnic przyrody 
(Kamieniołom Grabina, Rezerwat 
„Sufraganiec”, Rezerwat Biesag-Białogon 

itp.); 
- Gry i zabawy terenowe (np.: podchody, 
nordic walking); 
- Cykl warsztatów: „Jak dobrze znasz 

Kielce?”; 
- Gry planszowe, quizy z wiedzy 
geograficznej, historycznej, przyrodniczej, 
kształtujące wiedzę o poszczególnych 

zakątkach Europy i świata. 
Półkolonie: Wakacyjne aktywności  
z Wolną Strefą 
Trzy turnusy:  
28.06-09.07.2021 
12.07-23.07.2021 
 
02.08-13.08.2021 
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Zajęcia półkolonii będą podzielone na trzy 

panele: 
- sportowo – rekreacyjny (rozwijanie 
umiejętności gry w tenisa stołowego, 

bilard piłkarzyki, wyjścia do: kina, parku 

linowego, parku trampolin, na ściankę 

wspinaczkową, na basen otwarty); 
-prozdrowotny (warsztaty profilaktyczne,  
warsztaty ze zdrowego odżywiania ( fast-
food na zdrowo), warsztaty profilaktyczne 
o tematyce:  „ Jak oswoić lęk-emocje”,  
„Uwaga! Cyberuzależnienia!”,  „Hejt”, 

warsztaty dbania o higienę osobistą i 

własny wizerunek itp.  
- spotkania z literaturą (cykl warsztatów 
 przybliżających życie i twórczość 

Patronów Roku 2021, Cykl warsztatów 
zakończy się konkursem wiedzy) 
 
oferta bezpłatna 

 

                                                             AKCJA LATO W MIEŚCIE 2021 

Nazwa instytucji Data Temat zajęć – zaplanowane działania. 

Odpłatność. 

 
Klub Młodzieżowy  
Wolna Strefa 
Ul. Naruszewicza 23 
25-634 Kielce 
naruszewicza@wolnastrefa.pl 

 
 
 
28.06 – 
09.07.2021 
 

I TURNUS PÓŁKOLONII 
 
 
Gry i zabawy stacjonarne, piłkarzyki, 

kalambury, tenis stołowy 
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tel: 690 030 002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia profilaktyczne nt. zdrowego 

odżywiania się połączone z zajęciami  

kulinarnymi nt zdrowszej wersji fast- 
foodów 
Warsztaty profilaktyczne nt. emocji, 
nazewnictwa, oswajania lęku i radzenia 

sobie ze stresem i złością 
Wyjście do kina 
Zajęcia sportowo- aktywizujące 

stacjonarne: turniej bilardowy 
Wyjście na basen 
Zajęcia edukacyjne nt  budowy ludzkiego 

mózgu, jego funkcjonowania. 
Turniej w tenisa stołowego 
Gry i zabawy stolikowe 
Patroni Roku 2021: Krzysztof Kamil 
Baczyński 
Patroni Roku 2021: Tadeusz Różewicz 
Wyjście na ściankę wspinaczkową 
Zajęcia profilaktyczne: Cyberuzależnienia 

i cyberprzemoc 
Wyjście do parku trampolin 
Zajęcia edukacyjne nt. Dbania o higienę 

osobistą i własny wizerunek. Warsztaty 

wizażu 
Warsztaty profilaktyczne nt. hejtu 
Warsztaty profilaktyczne nt.  uzależnień: 

gry hazardowe, internet,  
Turniej „Dwójek” w koszykówkę. 
Warsztaty plastyczne „Patroni Roku 

2021”: prace dowolną techniką plastyczną. 
Rajd pieszy Karczówka- Brusznia  
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12.07-  
23.07.2021 
 
 
 
 
 
 
02.08 
- 13.08.2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
II TURNUS PÓŁKOLINII 
 
Program jak wyżej 
 
 
 
 
 
III TURNUS PÓŁKOLONII 
 
 
Program jak wyżej 
 

 

                                                             AKCJA LATO W MIEŚCIE 2021 

Nazwa instytucji Data Temat zajęć – zaplanowane działania. 

Odpłatność. 

 
 
Klub Młodzieżowy  
Wolna Strefa 
Ul Oboźna 4 w 

Kielcach  
obozna@wolnastrefa.pl 

Poniedziałki 
Czerwiec  28.06; 
Lipiec: 5, 12, 19, 26 
Sierpień 2, 9, 16, 23, 30 
 
 
 

„Rusz głową”- blok rozwijający 

logiczne i twórcze myślenie, pamięć, 

koncentrację oraz spostrzegawczość: 
quizy, krzyżówki, sudoku, rebusy, 
zagadki logiczne, kalambury, szachy, 
scrabble, gry planszowe, gry strategiczne, 

mailto:obozna@wolnastrefa.pl
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tel:  41 361 74 32 Wtorki 
Czerwiec: 29.06 
Lipiec: 6, 13, 20, 27 
Sierpień: 3, 10, 17, 24, 

31 
 
 
 
 
 
Środy 
Czerwiec: 30.06 
Lipiec: 7, 14, 21, 21, 28 
Sierpień: 4, 11, 18, 

25.08 
 
Czwartki:  
Lipiec: 1, 8, 15, 22, 
29.07 
Sierpień: 5, 12, 19, 

26.08 
 
 
 
 
Piątki: 
Lipiec: 2, 9, 16, 23, 30 
Sierpień: 6, 13, 20, 27 
 
Półkolonie w Klubach 
„Wolna Strefa” 
I Turnus 28.06-9.07 

„państwa i miasta”, a także ćwiczenia 

oddechowe wspomagające koncentrację 
 
„Ruch to zdrowie” -blok poświęcony 

poprawie sprawności fizycznej oraz 

aktywnemu spędzaniu czasu wolnego: 
 gra w siatkówkę,  piłkę nożną, ping-
pong, badminton, krykiet, boule, bilard, 
zabawy z piłką, zabawy zręcznościowe, 

turnieje sportowe, tory przeszkód, 
wyścigi na czas, zajęcia na basenie, 

konkursy i turnieje sportowe, 
poszukiwanie skarbów 
 
 
„Z plecakiem w świat” - blok 
poświęcony zajęciom rekreacyjno-
turystycznym: 
 rajdy piesze i rowerowe, wycieczki, 
wyjazdy nad wodę, gry terenowe, wyjścia 

na lody, spacery krajoznawcze, a przy 
niepogodzie zwiedzanie online i palcem 
po mapie 
 
 
„Rozbudźmy w sobie pasje”- blok 
poświęcony rozwijaniu zdolności 

plastycznych, odbywać się będą między 

innymi: 
pirografia, makrama, orgiami, 
wyklejanki, decoupage, zdobienie rzeczy  
codziennego użytku, szydełkowanie, 
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II Turnus 12.07-23.07 
II Turnus2.08-13.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szycie na maszynie, stringart, tworzenie 
biżuterii z koralików, tworzenie 
dekoracji, prace plastyczne przy użyciu 

farb, kredek, węgla, ołówka 
 
„Z kulturą za pan brat” - blok 
poświęcony rozbudzeniu ciekawości i 

pasji związanych z życiem 

kulturalnym: 
 zajęcia literackie, filmowe, teatralne, 

wyjścia do kina, muzeum, galerii sztuki 
 
 
 
 W ramach półkolonii odbędą się 

następujące zajęcia: 
I. Panel sportowo – rekreacyjny :  gry 
w tenisa stołowego, bilard czy piłkarzyki 

; wyjścia do: kina, parku linowego, parku 

trampolin, ściankę wspinaczkową , na 

basen otwarty, rajd pieszy na trasie 
Karczówka – Brusznia, turniej w 
badmintona. 
II.  Panel Prozdrowotny:   warsztaty 
profilaktyczne,  warsztaty ze zdrowego 
odżywiania, zajęcia związane z higieną 

osobistą  i  dbałością o własny wizerunek  
III. Panel  - spotkania z literaturą: cykl 

warsztatów przybliżających życie i twórczość 

Patronów Roku 2021 zakończony konkursem 

wiedzy.  
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Ognisko/grill na zakończenie każdego 

turnusu. 
 
 

 

                                                             AKCJA LATO W MIEŚCIE 2021 

Nazwa instytucji Data Temat zajęć – zaplanowane działania. Odpłatność. 

 
 
Klub Rodzinny  
Wolna Strefa  
ul. Orla 4 Kielce 
530-235-533 
orla@wolnastrefa.pl 

 
 
Turnus I  
28.06- 2021-
09.07.2021 
Turnus II  
12.07.2021-
23.07.2021 
Turnus III 
02.08.2021-
13.08.2021 
 
 
 
 
 
 
26.07.2021-
30.07.2021 

Bezpłatne Półkolonie z Wolną Strefą  
1. zajęcia aktywizujące o charakterze 

sportowym: tenis stołowy, bilard, piłkarzyki. 
2. Atrakcyjne wyjścia: kino, park linowy, park 

trampolin, ścianka wspinaczkowa, pływalnia 

oraz rajd pieszy. 
3. Warsztaty:  
 zdrowe odżywianie- „fast-food” domowa 

wersja 
 profilaktyka- cyberuzależnienia, emocje, 

hejt, higiena psychiczna,  
 spotkanie z literaturą połączone  z 

konkursem wiedzy dotyczącej twórczości 

Patronów Roku 2021  
Każdy turnus zakończony ogniskiem/grillem 

połączonym z zabawami i animacją 
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16.08.2021-
20.08.2021 
 
 
23.08.2021-
31.08.2021 
 
 
 
 
 
19.07.2021- 
30.07.2021 
11.08.2021-
21.08.2021 
 

Tydzień Artystyczny: malowanie w 

plenerze, rysunek, decoupage, filcowanie, 
praca z gliną  
 
Eco tydzień: projektowanie i wykonanie 

stroju z materiałów przeznaczonych do 

recyklingu zakończony pokazem mody.  
 
Tydzień turystyki pieszej: Cedzyna- zalew, 
ścieżka edukacyjna, Łysica i skała Agata,  

Zagnańsk- Dąb Bartek i trasa Tetrapoda , 

Chęciny- Rynek Chęciny i Wzgórze 

Zamkowe.  
 
 
Zajęcia bezpłatne 
 
 
*Plany mogą nieznacznie ulec zmianie z 

przyczyn niezależnych od organizatora 
- 

                                                             AKCJA LATO W MIEŚCIE 2021 

Nazwa instytucji Data Temat zajęć – zaplanowane działania. 
Odpłatność. 

Młodzieżowy Klub 

Osiedlowy  
Wolna Strefa 
Ul. Żeromskiego 44 
 25-370 Kielce 
Tel.41 31 333 88 

I Turnus- 
28.06.2021-
9.07.2021r 
 
II Turnus- 

 
Placówka oferuje zajęcia  
dla dzieci i młodzieży w wieku 6 - 19 lat 
od poniedziałku do piątku w godz. 10-16  
 
Półkolonie letnie 
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zeromskiego@wolnastrefa.pl 12.07-
23.07.2021r 
 
III Turnus – 
2.08-
13.08.2021r 

„Wakacyjne aktywności z Wolną Strefą” 
 
Klubowy poniedziałek : 
Zabawy i gry stolikowe, zajęcia sekcyjne 

na terenie klubu, konkursy dla 
podopiecznych m.in. „ plastyczne”,  

Familiada, Milionerzy  oraz inne konkursy 
również współorganizowane przez 

klubowiczów 
Poniedziałkowe spotkania z literaturą 
 
Artystyczny Wtorek : 
Zajęcia artystyczne - muzyczne, plastyczne  
oraz strefy DIY. Warsztaty z różnej 

dziedzin sztuki zabawy z tych dziedzin, 
konkursy karaoke,  
śpiewać każdy może, itd. 
Wyjścia do miejsc kultury i sztuki w 

naszym mieście  
 
Środowe Wyjścia :  
Rajdy piesze, wycieczki, podchody, gry 
miejskie,  wizyta w geoparku oraz 
ogrodzie botanicznym, zwiedzanie 
rezerwatów przyrody, wyjście do kina, 

ognisko 
 
Sportowy czwartek: 
Zabawy i gry w klubie i poza nim. 
Wyjście na basen, halę sportową, kręgle, 

do parku linowego, ściankę wspinaczkową, 

parku trampolin i inne miejsca, gdzie 



49 
 

można aktywnie  
i sportowo spędzić czas. 
Będą odbywać się tego dnia turnieje 

sportowe na terenie klubu oraz na świeżym 

powietrzu z różnych dyscyplin 

sportowych, m.in. piłkarzyki, tenis 

stołowy, piłka nożna, siatkówka 
 
Piątkowy sprawdzian wiedzy: 
Zabawy w ramach działającej w roku 
szkolnym sekcji edukacyjnej- gry i zabawy 
rozwijające intelekt i zdolności młodych 

ludzi, quizy, turnieje klubowe i miedzy-
klubowe, eksperymenty i doświadczenia z 

zakresu podstawowego fizyki oraz chemii, 
gry  kalambury, tabu, dixit, mafia i inne 
gry, warsztaty profilaktyczno –
dydaktyczne. 
 
 
Udział we wszystkich zajęciach jest 

nieodpłatny. 
 

 

                                                             AKCJA LATO W MIEŚCIE 2021 

Nazwa instytucji Data Temat zajęć – zaplanowane działania. 
Odpłatność. 
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Klub Rodzinny Wolna 
Strefa  
ul. Posłowicka 98 
Kielce 
 
poslowicka@wolnastrefa.pl 
 
tel: 41 367 60 89 

28.06.2021 
(poniedziałek) 
 
 
 
29.06.2021 
(wtorek) 
 
 
30.06.2021 
(środa) 
 
 
01.07.2021 
(czwartek) 
 
 
02.07.2021 
(piątek)  
 
 
05.07.2021 
(poniedziałek) 
 
 
06.07.2021 
(wtorek) 
 
07.07.2021 
(środa) 
 
 

-spotkanie informacyjne z rodzicami oraz 
dziećmi biorącymi udział w półkoloniach 

(turnus I) 
- spotkanie integracyjne 
- gry i zabawy na świeżym powietrzu 
 
- wyjazd do parku linowego  
- zajęcia plastyczne 
- warsztat o tematyce zdrowego 
odżywiania  
 
- wyjazd na basen 
- zajęcia muzyczne 
- warsztat profilaktyczny (1) 
 
- wyjazd do parku trampolin 
- zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych 
- warsztat profilaktyczny (2) 
 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu  
- warsztat literacki 
- turniej w badmintona 
 
- wyjazd do kina 
- warsztat profilaktyczny (3) 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 
 
- całodniowy rajd pieszy Kielce - Brusznia 
- turniej w tenisa stołowego 
 
- wyjazd na basen 
- zajęcia muzyczne 
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08.07.2021 
(czwartek) 
 
 
09.07.2021 
(piątek) 
 
 
12.07.2021 
(poniedziałek) 
 
 
 
13.07.2021 
(wtorek) 
 
 
14.07.2021 
(środa) 
 
 
 
 
15.07.2021 
(czwartek) 
 
 
16.07.2021 
(piątek) 
 
 
19.07.2021 

- warsztat profilaktyczny (4) 
 
- wyjazd na ściankę wspinaczkową 
- zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych 
- warsztat profilaktyczny (5) 
 
- wyjazd na ognisko kończące pierwszy 

turnus półkolonii 
- wręczenie nagród i upominków 
 
-spotkanie informacyjne z rodzicami oraz 
dziećmi biorącymi udział w półkoloniach 

(turnus II) 
- spotkanie integracyjne 
- gry i zabawy na świeżym powietrzu 
 
- wyjazd do parku linowego  
- zajęcia plastyczne 
- warsztat o tematyce zdrowego 
odżywiania  
 
- wyjazd na basen 
- zajęcia muzyczne 
- warsztat profilaktyczny (1) 
 
 
 
- wyjazd do parku trampolin 
- zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych 
- warsztat profilaktyczny (2) 
 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu  
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(poniedziałek) 
 
 
 
20.07.2021 
(wtorek) 
 
 
21.07.2021 
(środa) 
 
 
 
22.07.2021 
(czwartek) 
 
 
 
23.07.2021 
(piątek) 
 
 
 
26.07.2021 
(poniedziałek) 
 
 
 
 
27.07.2021 
(wtorek) 
 

- warsztat literacki 
- turniej w badmintona 
 
- wyjazd do kina 
- warsztat profilaktyczny (3) 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 
- obóz wędrowny w górach 
 
- całodniowy rajd pieszy Kielce - Brusznia 
- turniej w tenisa stołowego 
- obóz wędrowny w górach 
 
- wyjazd na basen 
- zajęcia muzyczne 
- warsztat profilaktyczny (4) 
- obóz wędrowny w górach 
 
- wyjazd na ściankę wspinaczkową 
- zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych 
- warsztat profilaktyczny (5) 
- obóz wędrowny w górach 
 
- wyjazd na ognisko kończące drugi turnus 

półkolonii 
- wręczenie nagród i upominków 
- obóz wędrowny w górach 
 
- turniej w bilard 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 

(krykiet, boule, frisbee, badminton) 
- wyjazd na basen kryty 
- obóz wędrowny w górach 
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28.07.2021 
(środa) 
 
 
 
29.07.2021 
(czwartek) 
 
 
30.07.2021 
(piątek)  
 
 
 
 
 
 
02.08.2021 
(poniedziałek) 
 
 
 
03.08.2021 
(wtorek) 
 
 
04.08.2021 
(środa) 
 
 

 
- rajd rowerowy do skansenu w Tokarni 
- zajęcia plastyczne 
- gry stolikowe 
- obóz wędrowny w górach 
 
- turniej w tenisa stołowego 
- podchody 
- zajęcia muzyczne 
- obóz wędrowny w górach 
 
- gry i zabawy logiczne 
- zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych 
- obóz wędrowny w górach 
 
- wyjazd na basen kryty 
- zajęcia rękodzielnicze 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 

(krykiet, boule, frisbee, badminton) 
 
 
 
 
-spotkanie informacyjne z rodzicami oraz 
dziećmi biorącymi udział w półkoloniach 

(turnus III) 
- spotkanie integracyjne 
- gry i zabawy na świeżym powietrzu 
 
- wyjazd do parku linowego  
- zajęcia plastyczne 
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05.08.2021 
(czwartek) 
 
 
06.08.2021 
(piątek) 
 
 
09.08.2021 
(poniedziałek) 
 
 
10.08.2021 
(wtorek) 
 
11.08.2021 
(środa) 
 
 
12.08.2021 
(czwartek) 
 
 
13.08.2021 
(piątek) 
 
 
 
16.08.2021 
(poniedziałek) 
 
17.08.2021 

- warsztat o tematyce zdrowego 
odżywiania  
 
- wyjazd na basen 
- zajęcia muzyczne 
- warsztat profilaktyczny (1) 
 
- wyjazd do parku trampolin 
- zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych 
- warsztat profilaktyczny (2) 
 
- wyjazd na ściankę wspinaczkową 
- warsztat literacki 
- turniej w badmintona 
 
- wyjazd do kina 
- warsztat profilaktyczny (3) 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 
 
- całodniowy rajd pieszy Kielce - Brusznia 
- turniej w tenisa stołowego 
 
- wyjazd na basen 
- warsztat profilaktyczny (4) 
- obóz stacjonarny nad morzem 
 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 
- warsztat profilaktyczny (5) 
- obóz stacjonarny nad morzem 
 
- wyjazd na ognisko kończące trzeci turnus 

półkolonii 



55 
 

(wtorek) 
 
 
 
18.08.2021 
(środa) 
 
 
19.08.2021 
(czwartek) 
 
20.08.2021 
(piątek) 
 
 
23.08.2021 
(poniedziałek) 
 
24.08.2021 
(wtorek) 
 
25.08.2021 
(środa) 
 
 
26.08.2021 
(czwartek) 
 
 
 
27.08.2021 
(piątek) 

- wręczenie nagród i upominków 
- obóz stacjonarny nad morzem 
 
- wyjazd na basen kryty 
- obóz stacjonarny nad morzem 
 
- turniejw boule 
- gry i zabawy logiczne 
- zajęcia plastyczne 
- obóz stacjonarny nad morzem 
 
- wycieczka do Kielc, zwiedzanie miasta, 
wyjście na lody, zabawy na placu zabaw w 

parku miejskim 
- obóz stacjonarny nad morzem 
 
- zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych 
- obóz stacjonarny nad morzem 
 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 

(krykiet, boule, frisbee, badminton) 
- obóz stacjonarny nad morzem 
 
- zajęcia rękodzielnicze 
- gry i zabawy integracyjne 
 
- zajęcia plastyczne 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 
 
- wycieczka do rezerwatu „Kadzielnia”, 

zwiedzanie jaskiń 
- gry i zabawy logiczne 



56 
 

 
 
30.08.2021 
(poniedziałek) 
 
 
31.08.2021 
(wtorek) 
 
 
 
 
 
 

 
- turniej w bilard 
- zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 

(krykiet, boule, frisbee, badminton) 
 
- gry i zabawy integracyjne 
- zajęcia plastyczne 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 
 
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 

(krykiet, boule, frisbee, badminton) 
- rozgrywki w szachy 
 
- podsumowanie wakacji 
- grill 
- spotkanie ze społecznością lokalną 

 

 


