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Lp.

Organizator

Dom Kultury Zameczek
ul. Słowackiego 23
25-365 Kielce

Termin

12.02-16.02.
2018r.
poniedziałek – piątek

tel. 41-36 76 301
e-mail: zameczek@gmail.com
www.zameczek-kielce.pl

godz. 10.00-13.00

12.02-15.02.
2018r.
poniedziałek – czwartek

godz. 10.00-11.00

12.02-15.02.
2018r.
poniedziałek – czwartek

godz. 16.00-17.00

1.

12.02-15.02.
2018r.
poniedziałek – czwartek

godz. 18.00-19.00

12.02-15.02.
2018r.
poniedziałek – czwartek

godz. 19.00-20.00

12.02-16.02.
2018r.
poniedziałek – piątek

godz. 09.00-16.00

19.02-20.02.
2018r.
poniedziałek – wtorek

godz. 11.00-15.00

Nazwa imprezy
Zimowe Atelier: Malarstwo dla młodych artystów.
Warsztaty plastyczne - Na warsztatach będziemy wykonywać
ręcznie poduchę - zwierzaka, która połączy techniki szycia,
prostego wyszywania, naszywania oraz malowania markerami
do tkanin.
Instruktor Barbara Żelazna
Ilość osób: 10
Wiek uczestników: od 9 lat
Odpłatność: 60 zł
Zimowe Warsztaty Taneczne „Disco, funky, hip-hop” dla
początkujących.
Instruktor Katarzyna Oleś.
Ilość osób: 12
Wiek uczestników: od 7 lat
Wstęp wolny
Latino Energy Maraton Taniec i fitness w jednym ;
4 dni intensywnego wysiłku w rytmach Latino.
Instruktor Katarzyna Oleś.
Ilość osób: 12
Wiek uczestników: od 15 lat
Wstęp wolny
Zimowe Warsztaty Breakdance i Hiphop dla
początkujących. Instruktor Piotr Sikora.
Ilość osób: 15
Wiek uczestników: od 12 lat
Wstęp wolny
Zimowe
Warsztaty
Breakdance
zaawansowanych.
Instruktor Piotr Sikora.
Ilość osób: 15
Wiek uczestników: od 12 lat
Wstęp wolny.

i

Hiphop

dla

Warsztaty Wokalne z Grażyną Łobaszewską i Andrzejem
Wolskim.
Ilość osób: 15
Wiek uczestników: od 10 lat
Odpłatność: 70 zł

Warsztaty fotograficzne pod kierunkiem instruktora DK
„Zameczek” Marcina Michalskiego. Uczestnicy poznają
podstawy kompozycji oraz modelowania światłem, podstawy
edycji zdjęć w programie PHOTOSHOP.
Ilość osób: 6
Wiek uczestników: 14-18 lat
Odpłatność: 40 zł
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2.

Ośrodek Kultury
„Ziemowit”, filia Domu
Kultury „Zameczek”
ul. Mieszka I 79
25-642 Kielce

12.02-23.02.
2018r.
poniedziałek – piątek

godz. 10.00-14.00

tel. 41 345 20 63
www.ziemowit-kielce.pl
mail: o.k.ziemowit@wp.pl

„Zabawy ze sztuką – sztuka zabawy”, warsztaty artystyczne
(zajęcia plastyczne, muzyczne, gry, zabawy, wycieczki).
Instruktorzy: Marlena Major, Krzysztof Kruk i Paweł Okła.
Ilość osób: 25 tygodniowo
Wiek uczestników: od 6 do 12 lat
Opieka nad dziećmi: 8.00-10.00 ; 14.00-16.00
Odpłatność: 100 zł / 1 tydzień
Muzyczna Kuźnia – Warsztaty Kielce 2018 - zajęcia
warsztatowe poświęcone gitarze elektrycznej, basowej, perkusji
oraz nauce śpiewu.

12.02-16.02.
2018r.
poniedziałek –piątek
godziny według
indywidualnych
harmonogramów grup
instrumentalnych.

3.

Dom Kultury Białogon
ul. Pańska 1A
25-820 Kielce
tel. 41 345 27 37
www.dkbialogon.pl

Warsztaty Muzyczne 12.02.2018 – 13.02.2018 oraz 16.02.2018 cykl zajęć warsztatowych w grupach instrumentalnych
(moduł W1) Koszt: 100 zł
Warsztaty „Master Class” 14.02.2018r. - 15.02.2018r. warsztaty dwudniowe (moduł W2) Koszt: 150 zł
Uczestnictwo we wszystkich modułach (W3, czyli W1+W2)
Koszt: 190 zł
Wydarzeniami towarzyszącymi „Muzycznej Kuźni” będą:
zespół "Królik" - promocja płyty zespołu Królik (Królik,
Adamczyk, Fedkowicz i Jurkiewicz) 14 lutego 2018 (środa)
Restaurant Cafe Wine Bar "7 Pokoi", plac Moniuszki 2b
(budynek
KCK)
Kielce,
godzina
19:30.
Koncert
podsumowujący
"Muzyczna
Kuźnia
i Warsztatowicze" - 16 lutego 2018 (piątek)
Restaurant Cafe Wine Bar "7 Pokoi", plac Moniuszki 2b
(budynek KCK) Kielce, godzina 19:30.
Więcej informacji dotyczących „Muzycznej Kuźni”
znajdziecie na stronach:
www.dkbialogon.pl oraz www.muzycznakuznia.com.pl

19.02-23.02.
2018r.
poniedziałek –piątek

Miejska Biblioteka
Publiczna
ul. Konopnickiej 5
25-406 Kielce

4.

tel. 41 362-70-13

19.02. – „Poznajmy się” - zajęcia organizacyjno-integracyjne,
wyjście do kina
20.02. – "Ferie z mokrą głową" - wyjazd na basen
21.02. – "Wycieczka regionalna" - wycieczka do Pacanowa zwiedzanie Europejskiego Centrum Bajki
22.02. – "Sprawnościowy czwartek" - wyjście na ściankę
wspinaczkową
23.02. – "Odkrywcy zabawek i zabawy" - wyjście do Muzeum
Zabawy i Zabawek, warsztaty w fabryce czekolady
Odpłatność: 150 zł za tydzień

Na wszystkie imprezy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w ramach akcji „Zima w Mieście 2018” wstęp wolny
12.02-23.02.
2018r.
poniedziałek – piątek

Sieciaki w Internecie - wszystkie filie zapraszają dzieci
i młodzież szkolną do bezpłatnego korzystania z Internetu.

godz. 11.00-14.00
12.02-23.02.
2018r.

Puzzlomania - codziennie w godzinach otwarcia biblioteki
w filiach 1,2,3,4,5,8,9,10,11,13 dzieci mogą układać puzzle.

12.02-23.02.
2018r.

Planszolandia – codziennie w godzinach otwarcia biblioteki
w filiach 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13 dzieci mogą korzystać z gier
planszowych.
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Filia nr 2
ul. Krzemionkowa 1
tel. 41 345-26-38

20-22.02.2018r.
wtorek-czwartek

godz. 10.30-13.00
12.02-23.02.
2018r.

Filia nr 3
ul. Jagiellońska 36

poniedziałek-piątek

tel. 41 345-23-01

godz. 11.00-13.00
godz. 11.30-13.00

Filia nr 4
ul. Górnicza 64
tel. 41 344-33-14

Filia nr 5
ul. Warszawska 147
tel. 41 331-22-78

13,15,20,22.02.2018r.
wtorki, czwartki

godz. 11.00-13.00

12,19.02.2018r.
poniedziałki

godz. 12.00-14.00

Filia nr 8
ul. Barwinek 31

14,21.02.
2018r.

tel. 41 361-47-26

godz. 11.00-13.00

środy

Filia nr 9
ul. Okrzei 9
tel. 41 343-16-10

Filia nr 10
ul. Konopnickiej 5
tel. 41 331-66-46

12,15,16,19,22.02.
2018r.
poniedziałki, czwartki,
piątek

13,15,20,22.02.2018r.
wtorki, czwartki

godz. 11.00-12.00
19,21,23.02.2018r.

tel. 41 331-83-46

godz. 11.30-13.00

Filia nr 12
ul. Zagórska 60

12.02-16.02.
2018r.

poniedziałek, środa,
piątek

poniedziałek – piątek

Filia nr 13
ul. Naruszewicza 25
tel. 41-335-88-21

Baw się razem z nami – Książka uczy i bawi – głośne czytanie
wybranych przez dzieci książek. Gry i zabawy literackie. Dla
dzieci do lat 12. (I tydzień)
Akademia artystyczna - zabawy plastyczne z wykorzystaniem
różnorodnych technik. Dla dzieci do 12 lat. (II tydzień)
Ferie z Nelą Reporterką – gry i zabawy literackie, quizy,
konkursy i zajęcia plastyczne. Dla dzieci do lat 12.
Piraci – rozbójnicy z Karaibów – poznanie zwyczajów Piratów
przy pomocy książki Piraci – 101 ciekawostek, zabawa
w morską bitwę.
Wikingowie – wojownicy ze Skandynawii – „wyprawa” na
daleką Północ do krainy Wikingów przy wykorzystaniu książki
Podróże po Szumiących morzach, zajęcia plastyczne, zagadki
gry i zabawy ruchowe.
Dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Bezpieczne sporty zimowe - rozmowa o bezpieczeństwie
w czasie zimowych zabaw, czytanie fragmentów wybranych
książek, zajęcia plastyczne przedstawiające sporty zimowe.
Biegi narciarskie, slalom, narciarstwo alpejskie – sportowe
ciekawostki z igrzysk zimowych oraz budowanie makiety
ze zjazdu narciarskiego. Dla dzieci do lat 12.

Ferie z bajkami – czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry
i zabawy ruchowe. Dla dzieci w wieku 5-10 lat.

godz. 10.00-11.00

Filia nr 11
ul. Nowaka Jeziorańskiego 53

tel. 41-344-36-71

Pippi na południowym Pacyfiku – głośne czytanie wybranych
fragmentów książki,
zabawy literacko- plastyczne
z wykorzystaniem różnych technik, quizy, zagadki krzyżówki
zabawy ruchowe - dla dzieci w wieku 8-12 lat.

godz. 10.00-11.30

14,21.02.2018r.
środy

godz. 09.00-10.00

Zima Muminków – głośne czytanie książki, „zimowe” zabawy
ruchowe, zajęcia plastyczne – ozdobne wycinanki.
Dla dzieci od 5 do 10 lat.
Zima pełna pytań – spotkania literacko-plastyczne dla dzieci
w wieku 7-12 lat.

Modne na-stroje – cykl spotkań dla dzieci w wieku 7-14 lat.
Krynoliny i surduty – moda historyczna
Z szafy babuni – moda retro
Skok w przyszłość – moda futurystyczna
Szałowa moda karnawałowa
W blasku gwiazd – wielka gala finałowa
W krainie lodu – czytanie bajek o zimie, zajęcia plastyczne
Zimowe wyklejanki
Zimowy zwierzyniec – głośne czytanie opowieści o zimowych
zwyczajach zwierząt, pogadanka na temat śladów zwierząt,
praca plastyczna Zimowe domy zwierząt.
Dla dzieci w wieku 5-8 lat.
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Ferie z Niepodległą
Muzeum Historii Kielc
ul. Św. Leonarda 4
25-311 Kielce
tel. 41 340-55-20
e-mail: poczta@mhki.kielce.eu
www.muzeumhistoriikielc.pl

12.02.-23.02.
2018r.
poniedziałek-piątek

godz. 09.00-13.00

5.

Zostawiamy nasze ślady
Warsztaty wprowadzają w bogatą historię starych map.
Teatr z historią- historia w teatrze
Spotkanie rozpoczniemy od wizyty w Teatrze im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach. Miejscu związanym z historią miasta.
Podczas warsztatów wykonamy rekwizyty inspirowane historią.
Tu mieszkanie, a tam sanktuarium
Poznamy miejsca upamiętniające postać Józefa Piłsudskiego
w Kielcach sanktuarium oraz Dom Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego – gdzie specjalnie dla Marszałka
było przeznaczone mieszkanie.
Orzeł, ptak wolności.
Symbole narodowe warto znać w 100- lecie niepodległości. Jaka
jest ich historia, jakie znaczenie mają poszczególne ich
elementy.
Moja rodzina w niepodległej. 100 lat, a ile pokoleń?
Przybliżymy historię rodziny Józefa Piłsudskiego. (rodziców,
rodzeństwa) Uczestnicy dowiedzą się co to jest genealogia i jak
odnaleźć korzenie własnej rodziny.
Jak się rządzi niepodległe miasto
Podczas spotkania w sali obrad uczestnicy zasiądą w ławach
miejskich i dowiedzą się jak na przestrzeni kilku wieków
wyglądała praca miejskich rajców.
A co w następnych 100 latach? Warsztaty plastyczne.
Jak będą wyglądały Kielce za 100 lat, jakie domy, ulice
samochody będą otaczać mieszkańców miasta.
Szkoła, ale przed stu laty
Uczestnicy
poznają
historię
szkół
kieleckich.
Jak
funkcjonowały, w jakim języku były prowadzone zajęcia, jacy
byli nauczyciele i uczniowie?
Wąsy Marszałka
Przybliżymy postać, Marszałka Józefa Piłsudskiego kim był,
jaka rolę odegrał dla Kielc.
Pomniki wielkie, pomniki małe
Pomniki upamiętniające wydarzenia i ludzi tworzono
od wieków. Jakie historię opowiadają kieleckie pomniki dowiemy się podczas spaceru.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-13 lat (1,5 godz.)
Zapisy pod numerem telefonu 41 340 55 27. Ilość miejsc ograniczona (15 os.)
Dzieci do lat 13 przyprowadzane są i odbierane z zajęć przez opiekunów
Opłata 7 zł od osoby

18.02.2018r.
niedziela

godz. 10.00-11.30

W ramach cyklu Poranki w muzeum w godzinach warsztaty
Architektura w ruchu. Podczas spotkania zainspirowani
fotografiami osiedli z wielkiej płyty, wykonamy budynki
charakterystyczne dla lat 70., 80. Wieżowce z balkonami czy
punktowce.
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13.02-16.02.
2018r.
wtorek – piątek

godz. 10.00-13.00

Muzeum Zabawek
i Zabawy
Plac Wolności 2
25-367 Kielce

13.02-16.02.
2018r.
wtorek – piątek

godz. 12.00-14.00

6.
rez. tel. 41 34 337 15
e-mail:
poczta@muzeumzabawek.eu
www.muzeumzabawek.eu

20.02-23.02.
2018r.
wtorek – piątek

godz. 10.00-13.00
20.02-23.02.
2018r.
wtorek – piątek

godz. 12.00, 14.00

7.

Kielecki Teatr Tańca
Plac Moniuszki 2b
25-334 Kielce
tel./fax.: 41 344 61 71
e-mail: ktt@ktt.pl,
szkolatanca@ktt.pl
www.ktt.pl

Tydzień z Cecylką Knedelek
Zajęcia inspirowane Cecylką Knedelek - bohaterką książek
Joanny Krzyżanek ; przeznaczone dla dzieci od 6 lat
(sala konferencyjna MZZ)
Wstęp: 15 zł od osoby.
Bawimy się i uczymy z Rico - cykl spotkań z psem-terapeutą,
podczas których poza dobrą zabawą uczestnicy zyskają wiele
ciekawych informacji dotyczących psów. (Apteka Wyobraźni)
Wstęp: 5 zł od osoby.
Retransmisja treści – zajęcia poświęcone różnym sposobom
komunikacji, podczas których uczestnicy poznając opowiadania
z publikacji „Bajki na cały rok” (sala konferencyjna MZZ)
Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 6 lat
Wstęp: 15 zł od osoby.
Tydzień z bajkowymi postaciami – podczas zajęć uczestnicy
wykonają podobizny swoich ulubionych bajkowych bohaterów
posługując się różnymi technikami- wydzieranką, malowaniem,
lepieniem z plasteliny, oraz zmierzą się z zagadkami
dotyczącymi bajek. (Apteka Wyobraźni)
Wstęp: 5 zł od osoby.

Kielecki Teatr Tańca zaprasza w ramach akcji Zima w mieście 2018
na nieodpłatne warsztaty taneczne dla dzieci (2 grupy) i młodzieży (3 grupy). Grupy
podzielone będą wg stopnia zaawansowania. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie szkoły
Tańca KTT Pl. Konstytucji 3 maja w dniach 19.02-22.02.2018r. Zajęcia obejmować będą
takie techniki taneczne jak: jazz, modern jazz, broadway jazz, balet jazz, latin jazz, funky
jazz, hip hop, salsa, taniec klasyczny, disco.
Szczegółowe informacje i grafik zajęć dostępny na stronie www.ktt.pl od 12.02.2018r.
Odpłatne "Warsztaty Taneczne z Pedagogami KTT". Zapraszamy do udziału
w Ogólnopolskich Warsztatach z pedagogami Kieleckiego Teatru Tańca, które odbędą się
w dniach 23-25 lutego 2018 roku. Zajęcia warsztatowe poprowadzą Elżbieta Pańtak,
Grzegorz Pańtak i Małgorzata Ziółkowska.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o zapoznanie się
z Regulaminem, wypełnienie Karty Uczestnika oraz nadesłanie jej na adres mailowy
warsztaty@kkt.pl
Zapisy ruszają już 15 lutego. Serdecznie zapraszamy.
Ceny biletów: Sobota i niedziela: 18 zł ; Wtorek-piątek: 14 zł
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
10.02.2018r.
sobota

8.

Teatr Lalki i Aktora
„Kubuś”
ul. Duża 9
25-304 Kielce

godz. 15.00, 17.00

tel. 41-344-58-36
e-mail: sekretariat@teatrkubus.pl
www.teatrkubus.pl

13.02.2018r.

11.02.2018r.
niedziela

godz. 11.00
wtorek

godz. 11.00
14.02.2018r.
środa

godz. 11.00
15.02.2018r.
czwartek

Pan Maluśkiewicz i wieloryb - Mała Scena
Królowa Śniegu
(bezpłatne)

+

Walentykowe

warsztaty

plastyczne

My się mamy nie słuchamy + warsztaty w ramach
Świętokrzyskiej Akademii Bezpieczeństwa (bezpłatne)
My się mamy nie słuchamy + warsztaty w ramach
Świętokrzyskiej Akademii Bezpieczeństwa (bezpłatne)
Misiaczek - Mała Scena

godz. 11.00
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16.02.2018r.
piątek

Misiaczek - Mała Scena

godz. 11.00
17.02.2018r.
sobota

Misiaczek - Mała Scena

godz. 16.00
18.02.2018r.
niedziela

O Wilku i Czerwonym Kapturku - Mała Scena

godz. 11.00
20.02.2018r.
wtorek

O Wilku i Czerwonym Kapturku - Mała Scena

godz. 11.00
21.02.2018r.
środa

O Wilku i Czerwonym Kapturku - Mała Scena

godz. 11.00
22.02.2018r.
czwartek

godz. 11.00
23.02.2018r.
piątek

godz. 11.00
24.02.2018r.
sobota

O Rybaku i Złotej Rybce - Mała Scena + warsztaty w ramach
Świętokrzyskiej Akademii Bezpieczeństwa (bezpłatne)
O Rybaku i Złotej Rybce - Mała Scena + warsztaty w ramach
Świętokrzyskiej Akademii Bezpieczeństwa (bezpłatne)

Pan Maluśkiewicz i wieloryb - Mała Scena

godz. 16.00
25.02.2018r.
niedziela

Pan Maluśkiewicz i wieloryb - Mała Scena

godz. 11.00

9.

Biuro Wystaw
Artystycznych w Kielcach
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
www.bwakielce.art.pl
zapisy: 41 36-76-447 wew. 25

15.02-19.02.
2018r.
czwartek – poniedziałek

19.02-25.02.
2018r.
poniedziałek - niedziela

15,22.02.2018r.
czwartki

godz. 12.00

Warsztaty origami - tematem przewodnim będą zwierzęta.
Zajęcia płatne 5 zł od osoby.
Spotkania ze sztuką - zajęcia w oparciu o wystawę w Galerii
Górnej BWA. Zajęcia płatne 2 zł od osoby.
Warsztaty teatralne z „Pegazem”.
Wstęp wolny. (Mała Scena KCK)
Ferie w Nurcie Historii

10.

Kieleckie Centrum Kultury
Plac Moniuszki 2b
25-334 Kielce
tel. 41-36-76-711
e-mail:
sekretariatkck@kck.com.pl

13.02.2018r.
wtorek

godz. 17.00

20.02.2018r.
wtorek

godz. 12.00

Pokaz specjalny filmu „Isoland” w reżyserii kielczanina Jakuba
Witka. Niezwykłe historie Polaków mieszkających w Islandii.
Wstęp wolny. (Mała Scena KCK)

Mit o Szarym – w reżyserii Grzegorza Królikiewicza.
Losy legendarnego dowódcy AK działającego na kielecczyźnie.
Wstęp wolny. (Mała Scena KCK)
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Zapusty: W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się, jak w Polsce
obchodzono ostatnie dni karnawału – zaczynające się w tłusty
czwartek, a kończące się zawsze we wtorek, zwany
„śledzikiem”. Kolejny dzień, Środa Popielcowa oznacza już
początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. Zajęcia
zakończą warsztaty plastyczne, każdy uczestnik wykona
z modeliny breloczek nawiązujący do tłustego czwartku.

03.02.2018r.
sobota

godz. 11.00-13.00

W pracowni malarza. Dzieci poznają zabytki architektury
kieleckiej, tj. Bazylikę Katedralną i Dawny Pałac Biskupów
Krakowskich w Kiecach. Dowiedzą się, co to jest bryła, detal,
kolumna czy arkada. W drugiej części zajęć uczestnicy poznają
narzędzia pracy malarza tj. paletę, sztalugę czy blejtram.
Zajęcia zakończą warsztaty rysunkowe.

10.02.2018r.
sobota

godz. 11.00-13.00

Zima w czerni i bieli. Uczestnicy warsztatów przyjrzą się
pejzażom polskich mistrzów. Poznają warsztat tradycyjnego
i współczesnego grafika komputerowego. Zajęcia zakończą się
warsztatami graficznymi, na których każdy wykona matrycę
metodą kolażu i wydrukuje stworzoną przez siebie kompozycję
zimową.

17.02.2018r.
sobota

godz. 11.00-13.00

12.

Muzeum Narodowe
w Kielcach
oddział Pałac Biskupów
Krakowskich
pl. Zamkowy 1
25-001 Kielce
Tel. 41 344 40 14 wew. 239
kom.: 660 957 875
edukacja@mnki.pl
http://edukacja.mnki.pl/pl/

Tkać, ale jak? W trakcie spotkania uczestnicy zwiedzą
pałacowe wnętrza. Prowadzący zwróci szczególną uwagę na
tkaniny, omówi sceny oraz herby szlacheckie, które są na nich
przedstawione. Uczniowie poznają różne rodzaje materiałów,
następnie obejrzą bajkę „Len” Hansa Christiana Andersena,
z której dowiedzą się, jak przebiega proces tworzenia tkaniny.
Na koniec w mini warsztacie utkają fragment gobelinu oraz
wykonają z włóczki podkładkę pod kubek.

24.02.2018r.
sobota

godz. 11.00-13.00

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych. Koszt zajęć – 8 zł od osoby.
Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie 41 344 40 14 wew. 239,
660 957 875 lub e-mailowo: edukacja@mnki.pl
Warsztaty malarskie:
Cztery pory roku w malarstwie: W trakcie zajęć dzieci poznają
pojęcie rytmy czasu. Dowiedzą się, co to są cykle dobowe
i roczne. Poznają przyczynę zmian pór roku.
Małej ojczyzny zwiedzanie i legend opowiadanie: Dzieci
zwiedzą wystawę czasową Józef Szermentowski – Franciszek
Kostrzewski. Uczeń i pierwszy mistrz, na której przyjrzą się
pejzażom. Poznają też dwie legendy: o białej damie na zamku
w Chęcinach i Emeryku.
Polowanie na gamę zieloną: Zachęcimy uczniów, aby
rozmalowali się w zieleni. Przyjrzymy się Polowaniu
Franciszka Kostrzewskiego oraz Widokowi Kępy Puławskiej
Józefa Szermentowskiego, bowiem obserwowanie dzieła sztuki
to pierwszy krok do jego analizy. W części warsztatowej
uczestnicy wykorzystają pędzle i farby do autorskiego
uzupełnienia fragmentu dzieła.
Zima w czerni i bieli: Dzieci przyjrzą się pejzażom polskich
mistrzów. Podczas zajęć dowiedzą się, jak wygląda warsztat
tradycyjnego
grafika,
a jak
współczesnego
grafika
komputerowego. Co to jest „matryca” w grafice i jak się ją
wykonuje? Czym różni się wydruk od odbitki?

13.02-23.02.2018r.
wtorek – piątek

godz. 11.00-12.30

Zajęcia dla odbiorców indywidualnych i grup zorganizowanych.
Opłata za zajęcia 7 złotych od osoby. Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są
telefonicznie 41 344 40 14 wew. 239, 660 957 875 lub e-mailowo: edukacja@mnki.pl
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Oddział Muzeum
Dialogu Kultur
ul. Rynek 3
Kielce
Tel. 41 344 60 96
dialog@mnki.pl
www.mdk.mnki.pl

Wzory, kształty i symbole w kulturach świata
Akordeon, flet, gitara czy duda? Jakie kształty mają dawne
i współczesne instrumenty? Jak ich budowa wpływa na jakość
wydobywanego dźwięku? Zajęcia przybliżają budowę
instrumentów i muzykę z całego świata, kulturę i historię wielu
krajów

12.02.2018r.
poniedziałek

godz. 10.00-12.00

Yin-yang i sztuka kaligrafii. Na czym polega chińska filozofia
uzupełniania się różnic? Dlaczego kaligrafia ma tak duże
znaczenie dla chińskiej kultury? Ile lat chińskie dzieci uczą się
alfabetu, a ile czasu trzeba, by przejść Wielki Mur?

13.02.2018r.
wtorek

godz. 10.00-12.00

Estońskie kolory zimy. Dlaczego rękawiczki są ważnym
elementem ubioru w kulturze Estonii? W jakim okresie
wykonywano rękawiczki pięciopalcowe, kiedy z jednym
palcem, a do jakich prac wykorzystywano mitenki?

14.02.2018r.
środa

godz. 10.00-12.00

Bindi, Mehndi, Rangoli – w kształcie Indii. Zajęcia
poświęcone kulturze Indii, popularnym tam kształtom
i wzorom. Uczestnicy będą mogli wykonywać z kolorowego
piasku piękne rangoli na papierze, ozdabiać indyjską boginię
Lakszmi, projektować własne wzory malunków na rękach.

15.02.2018r.
czwartek

godz. 10.00-12.00

Czy żuk może być słońcem? Zakręcona symbolika i pismo
starożytnych Egipcjan. Dlaczego niektóre zwierzęta były
bardziej uprzywilejowane od ludzi? I jak to możliwe,
że hieroglify można było czytać od lewej do prawej lub z dołu
do góry?

19.02.2018r.
poniedziałek

godz. 10.00-12.00

Maski – człowiek bez twarzy, czyli różne oblicza karnawału
i nie tylko. Frywolne tańce, skoczna muzyka i rozbawieni
biesiadnicy. Wszyscy na twarzach mają maski. Tak wygląda
karnawałowa rzeczywistość w wielu miejscach świata.

20.02.2018r.
wtorek

godz. 10.00-12.00

Ukraina w symbole obfita. Ukraina to nie tylko żyzne gleby
i bezkresne równiny. To również ojczyzna ciekawych ludzi
posiadających piękne tradycje. W trakcie zajęć uczestnicy mogą
poznać tajniki tworzenia skomplikowanych haftów na
ręcznikach oraz nauczą się tworzyć ukraińskie lalki mające
zapewnić pomyślność w rozmaitych sytuacjach - motanki.

21.02.2018r.
środa

godz. 10.00-12.00

Cygańskim wozem dookoła świata. Jakie znaczenie mają
kształty i kolory na cygańskich kartach? Co można było z nich
wyczytać? W trakcie zajęć uczestnicy poznają najważniejsze
symbole tradycyjnej i współczesnej romskiej kultury ucząc się
również cygańskich słówek i zwrotów. Dowiedzą się, jak
wyglądał dzień w cygańskim taborze, tworząc i dekorując
cygański wóz.

22.02.2018r.
czwartek

godz. 10.00-12.00

Opłata za warsztaty wynosi 7 zł od osoby.
Rezerwacji zajęć można dokonać: telefonicznie: (41) 344 60 96 wew. 302 lub 307 lub
mailem: dialog@mnki.pl
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Wzgórze Zamkowe
Kielce, ul. Zamkowa 3
10.02.2018r.
tel. 41 36 76 801
www.zamkowa3.pl

sobota

godz. 11.00-14.00

13.
19-23.02.2018r.
poniedziałek- piątek

godz. 10.00-12.00

Warsztaty pt. Szacuneczek dla zabaweczek
Spróbujemy razem z dziećmi odnowić/zreperować wybraną
zabawkę
(popsuty
mechanizm,
zniszczoną
tkaninę,
uzupełnienie brakujących elementów itp.)
Zajęcia bezpłatne dla dzieci od lat 7 Ilość miejsc: 12
Aby wziąć udział w warsztatach trzeba wysłać zdjęcie zabawki
na adres: wlasnoreczni@zamkowa3.pl
Decyduje kolejność nadesłanych zdjęć.
Projekt Ruch
Cykl
warsztatów,
podczas
których
porozmawiamy
o projektowaniu sprzętów treningowych, zastanowimy się gdzie
powinny być i jak wyglądać miejsca sprzyjające aktywności
w mieście, a także wykonamy skakanki, piłki do żonglowania,
ciężarki, drabinki do ćwiczeń, deskę balansującą i hula hopy
oraz je wypróbujemy.
Zajęcia bezpłatne dla dzieci w wielu 10 - 14 lat
Ilość miejsc: 12, zapisy na adres wlasnoreczni@zamkowa3.pl

W czasie ferii Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej będzie prowadził zajęcia
z oferty programowej dla grup zorganizowanych.
Zajęcia można zamawiać pod nr. tel. 41 36 76 801.
Zwiedzanie indywidualne dostępne będzie w godzinach pracy OMPiO.

Centrum Geoedukacji
Daleszycka 21, Kielce

14,16,21,23.02.2018r.

tel. 41 36 76 800

godz. 10.00-12.00

środy, piątki

www.geopark-kielce.pl
www.centrum-geoedukacji.pl

14.

13.02-23.02.2018r.
wtorek-piątek

godz. 10.00-16.00

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6
25-025 Kielce
tel. 41 34 492 97 w. 110
e-mail: poczta@mwk.com.pl
www.mwk.com.pl

15.

Tematy zajęć
- Przepuść mnie…skało!
- H20 na tapecie
- Wkoło jest wesoło. Układ Słoneczny
- Od dinozaura do ptaka.
Bezpłatne zajęcia dla osób indywidualnych - wymagana
wcześniejsza rezerwacja tel.: 41/36 76 800 lub e-mailowo
rezerwacje@geopark-kielce.pl
Tematy zajęć
Zwiedzanie Galerii Ziemi wraz z Kinem 5D
- wariant tradycyjny z przewodnikiem lub
- wariant interaktywny w formie gry edukacyjnej po ekspozycji
stałej jeden z podanych tematów zajęć warsztatowych,
do wyboru:
- Geo-Giga-Gra (Geologiczna Gra Wielkoformatowa)
- Czas zapisany w skałach (warsztaty szlifierskie)
- A może morze dewońskie (warsztaty paleoplastyczne)
Bezpłatne zajęcia dla grup zorganizowanych - wymagana
wcześniejsza rezerwacja tel.: 41/36 76 800 lub e-mailowo
rezerwacje@geopark-kielce.pl

Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje na zamówienie lekcje i warsztaty muzealne dla grup
zorganizowanych i osób indywidualnych zgodnie z ofertą i cennikiem z naszej strony
internetowej http://mwk.com.pl/pl/oferta/oferta_edukacyjna/ w Parku Etnograficznym
w Tokarni i w Dworku Laszczyków w Kielcach. Do 18.02.2018 w Dworku Laszczyków
w Kielcach będzie prezentowana wystawa "O rożdestwi Christowom wisit wam powedati
- Boże Narodzenie w Kulturze łemkowskiej" od wtorku do niedzieli w godzinach
od 9:00-17:00.
Bilety wstępu na wystawę w cenie: bilet normalny 5,00 zł, bilet ulgowy 2,00 zł, bilet
rodzinny (dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do 16.roku życia) 10,00 zł
Informujemy, że Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków bierze udział w akcji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Muzeum za złotówkę"
Wstęp dla osób do 16 roku życia 1,00 zł
Dworek Laszczyków udostępniony jest do zwiedzania nieodpłatnie w każdą sobotę
(z wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi).
Park Etnograficzny w Tokarni czynny jest w tym okresie od wtorku do niedzieli w
godzinach od 9:00-15:00. Bilety wstępu w cenie: bilet normalny 10,00 zł, bilet ulgowy
5,00 zł, bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + 2 dzieci do 16.roku życia) 20,00 zł
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16.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Kozia 10a
25-520 Kielce
tel. 41- 367-66-50
e-mail: poczta@mdkkielce.pl
www.mdkkielce.pl
Poniedziałek 12.02.2018 r.
Rodzaj zajęć

Godziny

Sala/ miejsce

10.00-12.15

Bal na rozpoczęcie ferii

s.106

13.30-15.00

Warsztaty teatralne pod kierunkiem aktorów Teatru
im. S. Żeromskiego. Podczas warsztatów odbędzie
się casting na dziecięce role teatralne

sala 207

10.00-14.00

Warsztaty „Pantomima w sztuce teatralnej”

Galeria ŚLAD MDK

9.00-14.00

10.00-13.30

Warsztaty wokalno – aktorskie
- zajęcia z zakresu interpretacji tekstu literackiego,
poznawania możliwości swojej wyobraźni oraz
własnego ciała.
09:00-10:30 (klasy 0-III)
10:45-12:15 (klasy IV-VI)
12:30-14:00 (klasy VII \ Gim. \ Lic.)
Konkurs rozwiązywania zadań szachowych
Pasje i talenty

s. 101

Regulamin konkursu
www.mdkkielce.pl

s.207

10.00-12.00

Budujemy model szybowca na procę. Dla osób
spoza zajęć w Modelarni
Prace własne – kontynuacja dla stałych uczestników
zajęć w Modelarni. Model żaglówki wystawowej.

Modelarnia

09.00-11.15

Otul się kolorem - malarstwo barwnych płaszczyznwielkoformatowy obraz. Działania z elementami
koloroterapii.

s.101
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Forma warsztatów
otwartych dla dzieci od
7 do 12 lat
Forma warsztatów
otwartych

Galeria ŚLAD MDK

Babiniec

Dobre życzenia dla świata – multiplikacja, warsztaty
w ramach akcji plastycznej Pasje i talenty

Impreza otwarta

Forma warsztatów
otwartych
Zapisy: Samuela
Modzelewska
wt.15.00-18.00
czw.16.00-19.00
pt.14.00-18.00
s.208

11.00-13.00

11.45-14.00

Uwagi

s.101

Impreza otwarta
Ilość miejsc
ograniczona
zapisy Małgorzata Sęk
s.207
Forma zajęć otwartych
Zapisy: Jerzy Dyk,
modelarnia pon.-wt.
16.00-17.30
(dzieci od 10 lat) –
3 osoby
Dzieci w wieku
6-12 lat
Forma zajęć otwartych,
ilość miejsc 12
zapisy Eliza Głowacka
pracownia 103 lub 101
pon.-śr.15.30-18.00
Dzieci w wieku
6-12 lat
Forma zajęć otwartych,
ilość miejsc 12 zapisy
Eliza Głowacka
pracownia 103 lub 101
pon.-śr.15.30-18.00

10.00-14.30

Zajęcia warsztatowe pt. „Magia teatru lalek” a w tym: Prezentacja i pokaz czym jest teatr lalek, jego
historia, podział lalek i typy spektakli ,wykonywanie
marionetek, warsztaty animacji lalką, udział
w warsztatach teatralnych.

9.30-14.00

"Gdy na dworze śnieg i plucha w Akademii zabaw
szukaj" Głośne czytanie bajek, lepienie z plasteliny,
wyklejanki (s. 107). Zabawy z prostym ruchem
i śpiewem "Kółko graniaste", "Labada", "Moja
Ulijanko", "Idą muzykanci". Udział w warsztatach
teatralnych - bawimy się w teatr (Galeria).

s.203

Forma zajęć otwartych
ilość miejsc 12
Zapisy: Oliwia
Hildebrandt
pon-czw.15.00-17.00

s.107

Forma zajęć otwartych
Wiek 5-8 lat
(15 miejsc)
Zapisy: pon-pt.10.0013.00 sala 212

Wtorek 13.02.2018 r.

Godziny

Rodzaj zajęć

Sala/ miejsce

10.00-18.00

Pasje i talenty- „Odkrywamy siebie w sztuce”Konkurs instrumentalny(eliminacje)

Galeria ŚLAD MDK

10.00-14.00

Warsztaty „Pantomima w sztuce teatralnej”

Galeria ŚLAD MDK

16.45-20.00

Warsztaty doskonalące grę aktorską

Baza Zbożowa Kielce

10.00-10.45

„Ferie z piosenką”- warsztaty wokalne z
interpretacji utworów i zrozumienia śpiewanego
tekstu

s.205

900-14.00

Konsultacje wokalne
- zajęcia z zakresu emisji głosu oraz interpretacji
tekstu literackiego w piosenkach (przygotowania do
konkursu „Pasje i Talenty”)

s.208

10.00-11.30

„I ty możesz zostać poszukiwaczem skarbów” zajęcia archeologiczne cz. I
-prezentacja
multimedialna
oraz
wycieczka
„Średniowieczne Kielce”

s.103

11.45-13.15

„I ty możesz zostać poszukiwaczem skarbów” zajęcia archeologiczne cz. II
-zajęcia
praktyczne
szukanie
artefaktów
zatopionych w czasie (praca na wykopaliskach,
sporządzanie dokumentacji)

s.103

10.00-12.00

Model gwiazdy ozdobnej. Dla osób spoza zajęć
w Modelarni
Prace własne – kontynuacja dla stałych uczestników
zajęć w Modelarni. Model statku

Modelarnia
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Uwagi
Regulamin konkursu:
www.mdkkielce.pl
Forma warsztatów
otwartych
Forma warsztatów
otwartych
Forma warsztatów
otwartych
Forma zajęć otwartych
Zapisy: Samuela
Modzelewska
wt.15.00-18.00
czw.16.00-19.00
pt.14.00-18.00
s.208
Forma zajęć otwartych
Zapisy: Aneta LechBętkowska
pon.14.15-18.15
wt.14.15-18.15
pt. 14.00-19.00
sala 211
Forma zajęć otwartych
Zapisy: Aneta LechBętkowska
pon.14.15-18.15
wt.14.15-18.15
pt. 14.00-19.00
sala 211
Forma zajęć otwartych
(dzieci od 10 lat) – 3
osoby
Zapisy: Jerzy Dyk ,
modelarnia , ponwt.16.00-17.30

9.00-11.15

Drugie życie samotnej rękawiczki - warsztaty
recyklingowe. Proszę przynieść niepotrzebną
samotną rękawiczkę lub kolorową skarpetkę, ew
bawełniane dziecięce rajstopki, różne gałganki,
włóczki, guziki, tasiemki itp.

s.101

10.00-14.30

Zajęcia warsztatowe pt. Magia Sztuki - a w tym
prezentacja i pokaz czym może być sztuka, warsztaty
plastyczne oparte na technikach tradycyjnych
i nowoczesnych, wyjście do Galerii BWA i Muzeum

s.203

9.30-14.00

"Witajcie w naszej bajce"
Tworzenie ulubionych postaci ze świata bajek i baśni
(s.107). Nauka dwóch piosenek do bajki "Kot w
butach" (s. 212).
Udział w warsztatach teatralnych - kontynuacja
(Galeria).

Dzieci w wieku 6-12
lat
Forma zajęć otwartych,
ilość miejsc 12
zapisy Eliza Głowacka
pracownia 103 lub 101
pon.-śr.15.30-18.00
Forma zajęć otwartych
ilość miejsc 12
Zapisy: Oliwia
Hildebrandt
pon-czw.15.00-17.00
Forma zajęć otwartych
Wiek 5-8 lat
(15 miejsc)
Zapisy: pon-pt.10.0013.00 sala 212

s.107

Środa 14.02.2018 r.
Godziny

Rodzaj zajęć

Sala/ miejsce

Uwagi

13.30

Warsztaty fortepianowe: podstawy teorii muzyki i
specjalne wprawki i techniki fortepianowe.

sala 201

Forma warsztatów
otwartych

10.00-14.00

Warsztaty „Pantomima w sztuce teatralnej”

Galeria ŚLAD MDK

Forma warsztatów
otwartych

s.104

Forma zajęć otwartych
Zapisy: Aneta LechBętkowska
pon.14.15-18.15
wt.14.15-18.15
pt. 14.00-19.00
sala 211

10.00-11.30

„W krainie tetrapoda i ryb pancernych”- zajęcia
geologiczne cz.I- „Skarby milionów lat”- prezentacja
multimedialna, wirtualna podróż po Zachełmiu,
prezentacja skamieniałości

11.45-13.15

„I ty możesz zostać paleoodkrywcą”- zajęcia
geologiczne- szukanie skamieniałości, zatopionych
w czasie narzędziami pale archeologów, tworzenie
dokumentacji
Warsztaty paleoartystyczne - tworzenie modeli
skamieniałości i rysunków skamieniałości

s.104

Forma zajęć otwartych
Zapisy: Aneta LechBętkowska
pon.14.15-18.15
wt.14.15-18.15
pt. 14.00-19.00
sala 211

09.45-11.15

Żonglować każdy może. Otwarte warsztaty
żonglerskie dla dzieci i młodzieży od lat 8.

s. 207

Forma warsztatów
otwartych

11.30-13.00

Otwarte warsztaty akrobatyczne
biorących udział w pasjach i talentach

s. 207

Forma warsztatów
otwartych

s.101

Dzieci od 9 lat
Forma zajęć
otwartych, ilość
miejsc 12
zapisy Eliza Głowacka
pracownia 103 lub 101
pon.-śr.15.30-18.00

10.00-13.00

dla

duetów

Niezwykłe przygody śniegowego płatka eksperymentalna instalacja na kołach hula-hop.
Miksowanie materiałów i technik.
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9.30-14.00

"Zręczne ręce, sprawne nogi i wesołe buzie"
Nauka zabaw tematycznych np. "Mało nas", "Rączki
ramiona", "Ojciec Wirgiliusz", "Ręka lewa, ręka
prawa" (s. 212).
Udział w warsztatach teatralnych - rola rekwizytu
w teatrze (Galeria).

Forma zajęć otwartych
Wiek 5-8 lat
(15 miejsc)
Zapisy: pon-pt.10.0013.00 sala 212

s.212

Czwartek 15.02.2018 r.

Godziny

Rodzaj zajęć

Sala/ miejsce

Uwagi

16.00-18.00

Pasje i talenty- „Odkrywamy siebie w sztuce”Konkurs Laureatów - Instrumenty

Galeria ŚLAD MDK

Regulamin konkursu:
www.mdkkielce.pl

10.00-13.00

Warsztaty „Pantomima w sztuce teatralnej”

Galeria ŚLAD MDK

Forma warsztatów
otwarta

9.45-11.15

Żonglować każdy może żonglerskie dla dzieci od 8 lat

s. 207

Forma warsztatów
otwartych

otwarte

warsztaty

10.00-13.00

Sekrety morza - inspiracja niezwykłą opowieścią
o pięknie. Technika graficzno – rysunkowa.
Poznawanie tajników technik graficznych duk
wklęsły, monotypia,

s.101

10.00-11.30

„Dobre życzenia dla świata”- pocztówka na folii

s.103

12.00-14.15

„Zrób to sam”- maskotka z tekstyliów

s.103

9.30-14.00

"Bawimy się w teatr"
Recytacja znanych wierszy Brzechwy i Tuwima
(s. 212).
Udział w zajęciach teatralnych - Gry i zabawy
dramowe (Galeria).

s.212

Dzieci w wieku 6-12
lat
Forma zajęć otwartych,
ilość miejsc 12
zapisy Eliza Głowacka
pracownia 103 lub 101
pon.-śr.15.30-18.00
Warsztaty otwarte dla
dzieci
7-9 lat ( 16 miejsc) zapisy prowadzi
Zuzanna Starzyńska
sala 103
wt.15.30-18.00
czw.-pt.17.00-19.00
warsztaty dla dzieci
7-9 lat ( 16 miejsc) zapisy prowadzi
Zuzanna Starzyńska
sala 103 wt.15.3018.00
czw.-pt.17.00-19.00
Forma zajęć otwartych
Wiek 5-8 lat
(15 miejsc)
Zapisy: pon-pt.10.0013.00 sala 212

Piątek 16.02.2018 r.

Godziny

10.00-13.00

Rodzaj zajęć

Sala/ miejsce

Warsztaty „Pantomima w sztuce teatralnej”
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Galeria ŚLAD MDK

Uwagi
Forma warsztatów
otwartych

10.00-13.30

1.Mecze szachowe zawodników z rankingiem FIDE
i PZSZACH
2. Rozgrywki szachowe - szachy szybkie

10.00-13.00

Osobliwości starej palety - poznawanie technik
dawnych mistrzów malarstwa.
Prezentacja multimedialna oraz pokaz techniki
tempery jajowej ze złoceniami.

s.101

10.00-11.30

„Dobre życzenia dla świata”- pocztówka na folii

s.103

Zajęcia otwarte

s.107

Dzieci od 9 lat
Forma zajęć otwartych,
ilość miejsc 12
zapisy Eliza Głowacka
pracownia 103 lub 101
pon.-śr.15.30-18.00
warsztaty dla dzieci
10-12 lat ( 16 miejsc) zapisy prowadzi
Zuzanna Starzyńska
sala 103
wt.15.30-18.00
czw.-pt.17.00-19.00

s.103

warsztaty dla dzieci
10-12 lat ( 16 miejsc) zapisy prowadzi
Zuzanna Starzyńska
sala 103
wt.15.30-18.00
czw.-pt.17.00-19.00

9.30-14.00

"Kukiełkowy zawrót głowy"
Tworzenie z prostych materiałów kukiełek, pacynek
(s. 107).
Nauka wybranych piosenek do bajki "Kot w butach"
(s. 212).
Udział w warsztatach teatralnych - improwizacje z
rekwizytem (Galeria).

s.107,212

Forma zajęć otwartych
Wiek 5-8 lat
(15 miejsc)
Zapisy: pon-pt.10.0013.00 sala 212

11.00-14.00

Papier i druk Warsztaty papieru czerpanego.

s.204

Warsztaty otwarte
Dzieci kl. III - VI

12.00-14.15

„Zrób to sam”- maskotka z tekstyliów

Poniedziałek 19.02.2018 r.
Godziny

Rodzaj zajęć

Sala/ miejsce

Uwagi

10.00-18.00

Pasje i talenty - „Odkrywamy siebie w sztuce”przesłuchania wokalne (kat I-III)

Galeria ŚLAD

Regulamin konkursu:
www.mdkkielce.pl

10.00-13.30

1.Rozgrywki szachowe
2.Analiza partii szachowych wybitnych szachistów

s.101

Zajęcia otwarte

s.211- dzieci
s.100- młodzież

Zajęcia otwarte
Zapisy: Aneta LechBętkowska
pon.14.15-18.15
wt.14.15-18.15
pt. 14.00-19.00
sala 211

s.211- dzieci
s.100- młodzież

Zajęcia otwarte
Zapisy: Aneta LechBętkowska
pon.14.15-18.15
wt.14.15-18.15
pt. 14.00-19.00
sala 211

10.00-11.30

11.45-13.15

Warsztaty „Gitarowe harcowanie”

Warsztaty „Gitarowe harcowanie”
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10.00-12.00

Budujemy model rakiety. Prace własne –
kontynuacja dla stałych uczestników zajęć
w Modelarni. Model żaglówki wystawowej

Modelarnia

10.00-11.30

„Dobre życzenia dla świata”- pocztówka na folii

s.103

12.00-14.15

„Zrób to sam”- maskotka z tekstyliów

s.103

9:00 - 11:15

Dobre życzenia dla świata. Wprowadzenie,
prezentacja, realizacja. Stare i współczesne znaki,
symbole, piktogramy zakomponowane w prace
plastyczne. Powstałe obrazy stworzą wspólny obraz
prezentowany na scenie podczas finału konkursu
Pasje i Talenty w KCK.

s. 204

11:30- 13:45

Dobre życzenia dla świata. Wprowadzenie,
prezentacja, realizacja. Stare i współczesne znaki,
symbole, piktogramy zakomponowane w prace
plastyczne. Powstałe obrazy stworzą wspólny obraz
prezentowany na scenie podczas finału konkursu
Pasje i Talenty w KCK.

s.204

13.00-16.00

Plener Fotograficzny

Kadzielnia

Forma zajęć otwartych
(dzieci od 10 lat) – 3
osoby
Zapisy: Jerzy Dyk,
modelarnia, pon.wt.16.00-17.30
warsztaty dla dzieci
13-16 lat ( 16 miejsc) zapisy prowadzi
Zuzanna Starzyńska
sala 103
wt.15.30-18.00
czw.-pt.17.00-19.00
warsztaty dla dzieci
13-16 lat ( 16 miejsc) zapisy prowadzi
Zuzanna Starzyńska
sala 103
wt.15.30-18.00
czw.-pt.17.00-19.00
Forma zajęć otwartych
GR I Dzieci kl. I – III,
15 osób
Zapisy do 9.02.2018
Joanna BiskupBrykczyńska
Wt. 15.00-18.00
Czw.15.00-19.00
s.204
Forma zajęć otwartych
GR II Dzieci kl. I – III,
15 osób
Zapisy do 9.02.2018
Joanna BiskupBrykczyńska
Wt. 15.00-18.00
Czw.15.00-19.00
s.204
Zajęcia otwarte
Spotkanie MDK godz.
13.00

Wtorek 20.02.2018 r.
Godziny

Rodzaj zajęć

Sala/ miejsce

Uwagi

10.00-18.00

Pasje i talenty - „Odkrywamy siebie w sztuce”przesłuchania wokalne (kat IV-VI)

Galeria ŚLAD

Regulamin konkursu:
www.mdkkielce.pl

8.00-17.00

Pasje i talenty - „Odkrywamy siebie w sztuce”konkurs choreograficzny

KCK Mała Scena

Regulamin konkursu:
www.mdkkielce.pl

16.45-20.00

Warsztaty doskonalące grę aktorską

Baza Zbożowa Kielce

10.00-11.30

„Nawet nie wiesz co potrafisz…”
z plastikowych butelek cz. I

-

16

cuda

s.104

Forma warsztatów
otwartych
Zajęcia otwarte
Zapisy: Aneta LechBętkowska
pon.14.15-18.15
wt.14.15-18.15
pt. 14.00-19.00
sala 211

11.45-13.15

„Nawet nie wiesz co potrafisz…”
z plastikowych butelek cz. II

10.00-12.00

Budujemy model szybowca na procę. Prace własne
– kontynuacja dla stałych uczestników zajęć
w Modelarni. Model żaglówki wystawowej

Modelarnia

10.00-11.30

„Portret”- rysunek linearny

s.103

9:00 - 11:15

Instalacja artystyczna "Dzwonią dzwonki".
Wykład, prezentacja, przygotowania materiałów,
realizacja.
Wspólne
tworzenie
interaktywnej
instalacji artystycznej z dzwoneczków i gumki
kapeluszowej.

sala 204

-

cuda

s.104

Zajęcia otwarte
Zapisy: Aneta LechBętkowska
pon.14.15-18.15
wt.14.15-18.15
pt. 14.00-19.00
sala 211
Forma zajęć otwartych
(dzieci od 10 lat) – 3
osoby
Zapisy: Jerzy Dyk,
modelarnia, pon.wt.godz.16.00-17.30
Warsztaty otwarte dla
dzieci 12-16 lat ( 16
miejsc) -zapisy
prowadzi Zuzanna
Starzyńska sala 103
wt.15.30-18.00
czw.-pt.17.00-19.00
Forma zajęć otwartych
Dzieci kl. IV-VI, 12
osób
Zapisy do 9.02.2018
Joanna BiskupBrykczyńska
Wt. 15.00-18.00
Czw.15.00-19.00
s.204

Środa 21.02.2018 r.
Godziny

11.00-14.15

Rodzaj zajęć

Sala/ miejsce

Konsultacje wokalne dla uczestników konkursu Pasje
i talenty

s.205

10.00-13.15

Konsultacje wokalne
- zajęcia z zakresu emisji głosu oraz interpretacji
tekstu literackiego w piosenkach

s.208

10.00-13.00

Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

Galeria ŚLAD MDK

10.00-11.30

Warsztaty „Gitarowe harcowanie”

s.211- dzieci
s.100- młodzież

11.45-13.15

Warsztaty „Gitarowe harcowanie”

s.211- dzieci
s.100- młodzież
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Uwagi
Forma zajęć otwartych
Forma zajęć otwartych.
Zapisy: Samuela
Modzelewska
wt.15.00-18.00
czw.16.00-19.00
pt.14.00-18.00
s.208
Regulamin
www.mdkkielce.pl
Zajęcia otwarte
Zapisy: Aneta LechBętkowska
pon.14.15-18.15
wt.14.15-18.15
pt. 14.00-19.00
sala 211
Zajęcia otwarte
Zapisy: Aneta LechBętkowska
pon.14.15-18.15
wt.14.15-18.15
pt. 14.00-19.00
sala 211

10.00-14.30

Zajęcia warsztatowe pt.” Do It Yourself” - a w tym
warsztaty rękodzieła i ekosztuki.

09:00 – 15.00

Czesiek piekarz i jego magiczne chleby. Wycieczka
edukacyjna po starych kieleckich piekarniach
i cukierniach. Degustacja zakupionego pieczywa,
ranking smaku. Warsztaty plastyczne związane
z wycieczką.
9:00 - 12:45 wycieczka po mieście (piekarnia
u Dziadka, przy Rynku, Bodzentyńska, przy Parku,
gastronomia przy ul. Staszica)
12:45 - 15:00 warsztaty plastyczne sala 204

s.203

Forma zajęć otwartych
ilość miejsc 12
Zapisy: Oliwia
Hildebrandt
pon-czw.15.00-17.00

s.204
Wycieczka

Forma zajęć otwartych
Dzieci kl. III - VI,
15 os
Zapisy: Joanna
Biskup-Brykczyńska
Wt. 15.00-18.00
Czw.15.00-19.00
s.204

Czwartek 22.02.2018 r.
Godziny

11.00-14.00

Rodzaj zajęć

Sala/ miejsce

Koncert Laureatów Konkursu „Pasje i talenty” „Odkrywamy siebie w sztuce”
Wyniki konkursu rozwiązywania zadań szachowych
oraz meczów szachowych

KCK Mała Scena

14:30-17:45

Konsultacje wokalne
- zajęcia z zakresu emisji głosu oraz interpretacji
tekstu literackiego w piosenkach

s.208

10.00-14.30

Zajęcia warsztatowe pt. Magia Mody - oraz Konkurs
dla Małych i Dużych Projektantów i Entuzjastów
Mody Kid's Fasion 2018.

Galeria ŚLAD MDK

9:00 - 11:15

Sianokosy - zabawki z siana

sala 204

11:30-13:45

Martynice - wiosenne bułgarskie symbole ludowe

sala 204

Uwagi

Impreza otwarta
Forma zajęć otwartych
Zapisy: Samuela
Modzelewska
wt.15.00-18.00
czw.16.00-19.00
pt.14.00-18.00
s.208
Impreza otwarta
Zapisy: Oliwia
Hildebrandt
pon-czw.15.00-17.00
Forma zajęć otwartych
. Dzieci kl. I - VI, 12
os
Zapisy: Joanna
Biskup-Brykczyńska
Wt. 15.00-18.00
Czw.15.00-19.00
s.204
Forma zajęć otwartych
Dzieci kl. I - VI, 12 os
Zapisy: Joanna
Biskup-Brykczyńska
Wt. 15.00-18.00
Czw.15.00-19.00
s.204

Piątek 23.02.2018 r.
Godziny

9:00 - 11:15

Rodzaj zajęć

Sala/ miejsce

Tkanina - koło koronki. Wyplatanie na kołach
ażurowych tkanin, instalowanie koronek. Ozdabianie
sali powstałymi formami przestrzennymi
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sala 204

Uwagi
Forma zajęć otwartych
Dzieci kl. III - VI,
15 os.
Zapisy:Joanna BiskupBrykczyńska
Wt. 15.00-18.00
Czw.15.00-19.00
s.204.

17.

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna
ul. Ściegiennego 13
Kielce
tel. 41 361 53 51 wew. 238
41 34 00 338

Hu hu ha, zima zła - Biblioteka radę da! (godz. 11.00-12.30)
spotkania dla najmłodszych dzieci (wiek 4-7 lat) Wstęp wolny
13.02.2018r.
wtorek

15.02.2018r.
czwartek

20.02.2018r.
wtorek

Kielecki Park
Technologiczny –
Energetyczne
Centrum Nauki
Olszewskiego 6

13.02-23.02.2018r.
wtorek- piątek

18.

17,24.02.2018r.
soboty

Czytaj, graj i baw się w bibliotece

Basia zimy się nie boi
Tappi i pierwszy śnieg
09.00-11.00 Naukowy KingSajz – „Alicja w krainie czarów”,
„Tajemnica zielonego królestwa”, „Kochanie, zmniejszyłem
dzieciaki”, „Interkosmos”, „KingSajz, co te filmy mają ze sobą
wspólnego? Wszystko sprowadza się do ciekawości świata
zauważalnego dopiero pod lupą. To ciekawość przywiodła
człowieka do pragnienia zmniejszania i powiększania
przedmiotów, a nawet… ludzi. Marzenie pozostało wprawdzie
marzeniem, ale nauka i tym razem poszła o krok dalej…
W ECN nie będziemy oglądać bajek fantasy, ale temperatura i to
nie tylko od wrażeń będzie naprawdę wysoka… Dowiemy się
czym jest termokurczliwość i polimer, co to jest skala i do czego
służy. Poznamy tworzywa termoplastyczne, użyjemy piekarnika i
zdobędziemy wiedzę pozwalającą przenieść nas w mikroskopijny
świat marzeń.
11.30-13.30 206 kości – Czy wiecie, że najstarszy fragment
ludzkiego szkieletu, liczący około 2,8 mln lat, odnaleziono w
2013 r. w Etiopii? Jak to możliwe, że ze wszystkich tkanek
ludzkiego organizmu, to właśnie kości zachowały się tak długo?
Co decyduje o ich trwałości i umożliwia archeologom uzyskanie
cennych informacji na temat naszej przeszłości? Odpowiedzi na te
pytania poznacie przychodząc na nasze warsztaty. Przy okazji
zabawy z masą solną dowiecie się jaką rolę pełni ludzki szkielet, a
wykonując ruchomy model dłoni przekonacie się jak wiele kości
jest potrzebnych, aby zacisnąć ją w pięść. Poznacie też nowego
mieszkańca Energetycznego Centrum Nauki – Konstantego, który
zaprezentuje Wam, która kość jest najdłuższa, a która nie łączy się
z żadną inną. Na pamiątkę będziecie mogli zabrać jego podobiznę
do domu.
13.00-13.45 Naukowy KingSajz
14.00-14.45 206 kości

Bilet na warsztaty popularnonaukowe połączone ze zwiedzaniem wystawy (od wtorku
do piątku godz.: 9.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30) kosztuje 15 zł/os. Bilety na sobotnie
zajęcia w laboratorium o godz.: 13.00 - 13.45 i 14.00 - 14.45 kosztują 8 zł/os. Więcej
informacji pod numerem: 41 278 72 50
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30.02.2018r. – 10.02.2018r.
„Akcja Zima 2018r.”

Świetlica WspierającoIntegrująca „PLUS”
w Kielcach
ul. Żeromskiego 36
25 – 370 Kielce
tel./fax 41 361 41 77
swietlicaplus_kielce.republika.pl

poniedziałek – piątek godz. 8.30 – 13.30

12.02.2018r.
poniedziałek

Zajęcia są nieodpłatne
Dopuszcza się możliwość
wprowadzenia zmian
w zaplanowanym programie
zajęć z przyczyn niezależnych
od organizatora. Tematyka
zajęć będzie dostosowana
do pogodowych warunków
panujących w poszczególnych
dniach.

1.

8:30–9:00 – Schodzenie się dzieci.
Gry i zabawy grupowe i
indywidualne według własnych
zainteresowań i potrzeb.
9:00–13:00 – Zajęcia tematyczne:
zajęcia plastyczne, komputerowe,
sportowo-rekreacyjne, udział
w imprezach organizowanych
przez instytucje zewnętrzne,
wycieczki piesze i autokarowe,
spacery, konkursy, quizy
i turnieje.
13:00–13:30 – Gry i zabawy
grupowe i indywidualne według
własnych zainteresowań i potrzeb.
Rozchodzenie się dzieci.

Na zajęcia w okresie ferii
zimowych w pierwszej
kolejności przyjmowani będą
podopieczni Świetlicy
Wspierająco – Integrującej
„PLUS” w Kielcach.

13.02.2018r.
wtorek

14.02.2018r.
środa

15.02.2018r.
czwartek

16.02.2018r.
piątek

19.02.2018r.
poniedziałek

20.02.2018r.
wtorek

Uroczyste rozpoczęcie Akcji „Zima w mieście 2018 r.”.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i omówienie regulaminów.
Wspólne zredagowanie Regulaminu Poprawnego Zachowania.
Zabawy zapoznawcze i integrujące grupę, np.: Kurtyna, Gorące
krzesła, Ciepło–zimno, Dyrygent, Bystre oczka, Bardzo lubię
gdy…, Lustrzane odbicie.
Zimowy spacer po okolicy – zorganizowane zabawy na świeżym
powietrzu.
11:15 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda
Gombrowicza w Kielcach – zajęcia czytelnicze połączone
ze zwiedzaniem biblioteki pt. „Literackie podróże”.
Warsztaty plastyczne: wykonywanie biżuterii oraz ramek
na zdjęcia z wykorzystaniem puzzli.
Turniej Gry w Warcaby.
10:00 – Ferie z Muzeum Narodowym w ramach programu
„Muzeum bliżej nas” – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w
Kielcach – zajęcia pt. „Cztery pory roku w malarstwie”, podczas
których dzieci zwiedzą Pałac i poznają jego historię. Podczas
warsztatów plastycznych sporządzą pejzaż przedstawiający ich
ulubioną porę roku. Spacer po Wzgórzu Zamkowym i zapoznanie
z historią miasta Kielce.
Warsztaty naukowe pt. „Eksperymentujemy z PLUSEM”.
10:00–12:00 – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych (ul. Łódzka 244) i Nadleśnictwo
Kielce (ul. Hubalczyków 15):
- przyrodnicza ścieżka edukacyjna,
- Ośrodek Edukacji Leśnej – zwiedzanie ekspozycji pt. „Przyroda
lokalna i charakterystyczna dla Puszczy Świętokrzyskiej” oraz
„Zagrożenia lasu i gospodarki leśnej”,
- zajęcia warsztatowe pt. „Zwierzęta objęte ochroną gatunkową –
poznajemy popielice szare”.
10:00 – Komenda Straży Miejskiej w Kielcach – zajęcia pt.
„STOP dla nudy”: zwiedzanie siedziby Komendy Straży
Miejskiej, spotkanie z Komendantem, warsztaty profilaktyczne
dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia oraz ekologiczne
dotyczące dbania o przyrodę, zajęcia na sali sportowej rozwijające
sprawność motoryczną, zabawy ruchowe.
Każde dziecko musi zabrać strój gimnastyczny (np. dres).
10:00 – RADIO eM (ul. Sienkiewicza 2) – wizyta w siedzibie
radia: zwiedzanie studia, zapoznanie z pracą dziennikarza
radiowego, wcielenie się w rolę prezentera.
Konkurs plastyczny z nagrodami pt. „Bezpieczne ferie
z PLUSEM”.
Gry drużynowe: Kalambury, Państwa-Miasta, Familiada.
10:00 – Instytut Pamięci Narodowej – Centrum Edukacyjne
„Przystanek Historia” – udział w zajęciach edukacyjnych
dotyczących
historii
naszego
kraju
ze
szczególnym
uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego.
Warsztaty naukowe pt. „Eksperymentujemy z PLUSEM”.
Rozstrzygnięcie Turnieju Gry w Warcaby: wręczenie
dyplomów i nagród.
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21.02.2018r.
środa

22.02.2018r.
czwartek

23.02.2018r.
piątek

10:00 – Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w
Kielcach – zwiedzanie zabytkowych podziemi oraz Izby
Regionalnej, w której znajduje się kolekcja unikatowych dzieł
sztuki ludowej autorstwa artystów z terenu województwa
świętokrzyskiego.
Warsztaty plastyczne: wykonywanie filcowych maskotek.
10:30 – Kino MOSKWA w Kielcach – film zgodny
z repertuarem instytucji.
CENA: film 2D – 11 zł/film 3D – 14 zł.
Turniej Gry w Bilard.
Warsztaty fotograficzne pt. „Zima w obiektywie”.
Uroczyste zakończenie Akcji „Zima w mieście 2018”: słodki
poczęstunek, wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz
upominków uczestnikom ferii zimowych w Świetlicy „PLUS”.
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Stowarzyszenie
Nadzieja Rodzinie
ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce
tel. 41 335-87-55
www.nadziejarodzinie.org.pl
Klub Młoda Strefa – Oboźna 5, tel. 41 - 361 - 74 - 32
Data

12.02.2018
Poniedziałek

Program klubowy
- omówienie planu ferii zimowych
- przeprowadzanie zajęć profilaktycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas ferii
zimowych
- zabawy integracyjne
- gra karciana po angielsku - „UNO”

13.02.2018
Wtorek

- kalambury
- spacer do Rezerwatu Wietrznia połączony z plenerem fotograficznym
- zabawy i gry stolikowe
- zajęcia krawieckie – projektowanie i szycie kreacji dla lalek

14.02.2018
Środa

- zajęcia plastyczne przy użyciu pasteli
- gra planszowa „Eurobiznes”
- turniej w Dart’a
- popołudnie z książką

15.02.2018
Czwartek

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- konkurs literacki
- zabawa grupowa - „pudełko z zadaniami”
- gry stolikowe

16.02.2018
Piątek

- konkurs z wiedzy o filmach
- rozgrywki szachowe
- gry i zabawy grupowe

17.02.2018
Sobota

- sprawdź się… – gry i zabawy sportowe w klubie

19.02.2018
Poniedziałek

- quiz geograficzny o Polsce
- zabawy integracyjne
- turniej bilardowy
- muzyczne popołudnie – wspólne muzykowanie połączone z quizem muzycznym

20.02.2018
Wtorek

- wyjazd do stadniny koni w Bilczy
- gra w „Scrabble”
- turniej w ping-ponga
- gry i zabawy grupowe

21.02.2018
Środa

- łamigłówki i rebusy
- zajęcia plastyczne przy użyciu akwareli
- konkurs wiedzy o Kielcach i regionie świętokrzyskim
- gra towarzyska „Wilkołaki”

22.02.2018
Czwartek

- gra w „Państwa – Miasta”
- gry i zabawy ruchowe w klubie
- łamigłówki matematyczne
- zajęcia informatyczne – edukacyjne gry komputerowe

23.02.2018
Piątek

- rebusy i zagadki
- rozgrywki szachowe
- turniej w „Piłkarzyki”
- baśniowe popołudnie – głośne czytanie baśni połączone z konkursem plastycznym

24.02.2018
Sobota

- podsumowanie ferii
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Klub Wolna Strefa – ul. Naruszewicza, tel. 690 03 00 02
Data

Program klubowy

Poniedziałek
12.02.2018

- zajęcia w sekcjach;
- tenis stołowy/ piłkarzyki;
- nauka gry na instrumentach perkusyjnych i strunowych;
- gry i zabawy;

Wtorek
13.02.18

- zajęcia plastyczne;
- zabawy ruchowe;
- zajęcia sportowe,
- nauka gry na gitarze ( basowa, elektryczna, akustyczna)

Środa
14.02.18

- zajęcia plastyczne,
- zajęcia z nauki gry w tenisa stołowego, koszykówkę
- nauka gry na instrumentach perkusyjnych i strunowych;
- gry i zabawy;

Czwartek
15.02.17

- wycieczka do Krakowa;
- dla pozostałych zajęcia w klubie ( gry i zabawy planszowe i ruchowe)

Piątek
16.02.17

- gry i zabawy klubowe;
- wycieczka krajoznawcza na górę Karczówka
( zwiedzanie klasztoru , spacer wokół wzgórza klasztornego)

Sobota
17.02.18

- mecz piłkarski na śniegu ( boisko szkolne);
- zajecia klubowe ( gry i zabawy planszowe)

Poniedziałek
19.02.18

- gry i zabawy klubowe

Wtorek
20.02.18

- turniej piłki nożnej dwójek na hali ( hala klubowa)
- nauka gry na instrumentach perkusyjnych i strunowych;
- gry i zabawy;

Środa
21.02.18

- Międzyklubowy Turniej Tenisa Stołowego;
- gry i zabawy;

Czwartek
22.02.18

-Otwarty Turniej „dwójek” w koszykówkę ( hala klubowa)
- konkurs karaoke;
- nauka gry na gitarze dla początkujących, warsztat pt.„ Czym jest gitara”

Piątek
23.02.18

- zajęcia plastyczne,
- tenis stołowy/ piłkarzyki;
- nauka gry na instrumentach perkusyjnych i strunowych;
- konkurs wiedzy Drzewko mądrości.
- wyjazd na kulig;

sobota
24.02.18

- zajęcia klubowe ( gry i zabawy)
- wycieczka do kamieniołomu Ślichowice, warsztat geologiczny pt. „ Poznaj historie Ziemi”
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Klub Wolna Strefa – ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 tel. 41 362 56 40
Data

Program klubowy

12.02.2018
Poniedziałek

„Własnymi rękami”
Czyli niewielkie projekty artystyczno –kulinarne cz. I

13.02.2018
Wtorek

10:30-14:30 Wyjazd na pływalnie Koral w Morawicy
13.30 - 15.00 Klubowe zawody w „Unihoku”

14.02.2018
Środa

- 11.00-15.00
Zajęcia plastyczne z plenerem fotograficznym w centrum Kielc
12.00-13.00
Warsztaty w studiu Radio Wolna Strefa: „3 kwadranse” Audycja pt. „Wolność”

15.02.2018
Czwartek

11.00-12.30
Zajęcia modelarskie: Samoloty, samochody i wozy bojowe
14.30 -15.30
Wyjście do fitness klubu „Fitmania” na os. Na Stoku

16.02.2018
Piątek

10:00-16:00
Wyjazd na „Festostrefę” do Wólki Kłuckiej gm. Mniów
(podsumowanie działań art. WS i MS w 2017 r.)
14.00-15.00
Zajęcia sportowe na hali piłkarskiej na ul. Wschodniej

17.02.2018
Sobota

11.00-13.30
Gry i zabawy ruchowe

19.02.2018
Poniedziałek

10:00-16:00
Rajd pieszy: Pierścienica- Bukówka
12:00-15:00
Mundial w „piłkarzyki”

20.02.2018
Wtorek

10.00-16.00
Kulig/bryczka/ognisko i jazda konna w Ośrodku jeździeckim Bilcza
13:30-15:30
„Własnymi rękami” Czyli niewielkie projekty artystyczno –kulinarne cz. II

21.02.2018
Środa

12.00-13.00
Warsztaty w studiu Radio Wolna Strefa: „3 kwadranse” Audycja pt: „Tożsamość”
13.30- 15.30
Zajęcia Plastyczne –drobne upominki wykonane praktycznie z niczego

22.02.2018
Czwartek

23.02.2018
Piątek
24.02.2018
Sobota

10:30-14:30
Wyjazd na pływalnie Koral w Morawicy
11.00-13.00
Zajęcia plastyczne: Ferie: wrażenia na kartce papieru
-8.00-20.00
Całodzienna wycieczka do Krakowa: zwiedzanie Wawelu oraz warsztaty edukacyjne
13.00- 15.00
Klubowy turniej tenisa stołowego
11.00-13.30
Gry i zabawy ruchowe- Podchody
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Klub Wolna Strefa– ul. Żeromskiego, tel. 41 313 33 88
Data

Poniedziałek
12.02.2018
19.02.2018

Program klubowy
Działania sportowe
W ramach zajęć sportowych odbędą się treningi piłkarskie na hali Wojewódzkiego Domu Kultury.
Zajęcia są kontynuacją działań związanych z prowadzeniem drużyny piłkarskiej WS Bastion, która
w tegoroczne ferie zimowe weźmie udział w Turnieju 10 Hal organizowanym przez OZPN.
Chłopcy wezmą udział również w piłkarskim turnieju pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Ponadto dzieci i młodzież weźmie udział
- wyjścia na basen przy ul. Krakowskiej,
- wyjścia do kręgielni,
- zajęcia sportowe organizowane na terenie klubu,

w

innych

zajęciach

sportowych:

Wtorek
13.02.2018
20.02.2018

Działania artystyczne
Dwa razy w tygodniu odbywać się będą warsztaty artystyczne z różnych dziedzin plastyki, a także z
tak zwanej strefy DIY, podczas której dzieci i młodzież będą wykonywać własnoręcznie przedmioty
codziennego użytku. Odbędzie się także konkurs plastyczny.

Środa
14.02.2018
21.02.2018

Sekcja IQ
Dzieci i młodzież weźmie udział w szeregu zabaw i gier łączących beztroską zabawę, edukację oraz
elementy treningu interpersonalnego. Odbędą się konkursy z różnych dziedzin wiedzy oraz życia, a
także warsztaty profilaktyczne. Odbędą się również ćwiczenia z elementami logopedycznego
treningu dla każdego. Klubowicze będą tworzyć grę według własnego pomysłu, a także wezmą
udział w feryjnym dyktandzie.

Czwartek
15.02.2018
21.02.2018

Wyjścia kulturalne i edukacyjne
- Wyjście do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach,
- Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji „GEO-ferie”: warsztaty geologiczne połączone ze
zwiedzaniem galerii Ziemi wraz z kinem 5D,
- wycieczka do Krakowa, między innymi na Wawel, połączona z warsztatami o kulturze Japonii,
- wyjście do kina Fenomen w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Nasi podopieczni wybiorą się również do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach, by
zaprezentować swoje talenty wokalne i taneczne przed uczestnikami owej placówki.

Piątek
16.02.2018
22.02.2018

Piątkowe Rozgrywki
- turniej klubowy w tenisa stołowego oraz piłkarzyki,
- zajęcia taneczne w każdy czwartek,
- wyjścia do stadniny koni MAAG.

Sobota
17.02.2018
23.02.2012

Sobotnie różności
Dzień zaplanowany przez rade klubu która działa w naszym klubie i współorganizuje atrakcje tego
dnia.
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Klub Młoda Strefa – os. Na Stoku tel. 41 362 37 44
Data

W klubie

Gdzie będziemy

10.30 - 11.00 spotkanie organizacyjne " Moje Bezpieczne Ferie"
11.00 - 12.30 zajęcia artystyczno - manualne(wydzieranki, zdobienie rzeczy
codziennego użytku, decoupage, wypalanie
w drewnie, tworzenie biżuterii,
szydełkowanie, itp)
12.30 – 13.30 Kącik kulinarny
13.30 – 15.30 Kalambury Klubowe

-wyjście na sanki /
spacer po okolicy

Wtorek
13.02.2018

10.30 - 12.30 Filmoteka
12.30 - 13.30 Warsztaty Top Chef Młodej Strefy
13.30 - 15.30 Warsztaty Wizażu
13.30 - 15.30 Zajęcia sportowo – rekreacyjne - Mini turniej w piłkarzyki

- wyjście na basen do
Morawicy

Środa
14.02.2018

10.30 – 12.30 Gry i zabawy planszowe / gry i zabawy logiczne
12.30 – 13.30 Kącik kulinarny
13.30 – 15.30 Zajęcia sportowo – rekreacyjne Mini turniej w tenisa stołowego

Czwartek
15.02.2018

10.30-12.30 - warsztaty handmade
12.30 – 13.30 Kącik kulinarny
13.30-15.30 – Kulturalny czwartek
- zajęcia warsztatowe

Piątek
16.02.2018

10.30 – 12.30 - Karaoke - konkurs
12.30 – 13.30 Kącik kulinarny
14.30-15.30 – Zajęcia wokalne / zajęcia sportowo – rekreacyjne / konkursy dla
dzieci i młodzieży : np. Mam talent, Drzewko Mądrości, itp.

Poniedziałek
19.02.2018

11.00 - 12.30 - zajęcia artystyczno - manualne (wydzieranki, zdobienie rzeczy
codziennego użytku, decoupage, wypalanie w drewnie, tworzenie biżuterii,
szydelkowanie itp)
12.30 – 13.30 Kącik kulinarny
13.30 – 15.30 Kalambury

-wyjście na sanki /
spacer po okolicy

Wtorek
20.02.2018

10.30-12-30 Filmoteka
12.30 – 13.30 Kącik kulinarny
13.30 – 15.30 Warsztaty Wizażu

11.00 -15.00 wyjazd
na Kulig do Stadniny
Koni w Bilczy

Środa
21.02.2018

10.30 – 12.30 Gry i zabawy planszowe / gry i zabawy logiczne
12.30 – 13.30 Warsztaty Top Chef Młodej Strefy
13.30 – 15.30 Mini turniej w tenisa stołowego

Czwartek
22.02.2018

10.30-12.30 - warsztaty handmade
12.30 – 13.30 Kącik kulinarny
13.30-15.30 – Kulturalny czwartek
- zajęcia warsztatowe

Piątek
23.08.2018

10.30 – 12.30 - Karaoke - konkurs
12.30 – 13.30 Kącik kulinarny
14.30-15.30 – Zajęcia wokalne / zajęcia sportowo – rekreacyjne / konkursy dla
dzieci i młodzieży : np. Mam talent, Drzewko Mądrości, itp.

Sobota
24.02.2018

Podsumowanie ferii zimowych

Poniedziałek
12.02.2018

-wyjście na sanki /
spacer po okolicy

-wyjście na sanki /
spacer po okolicy
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Klub Wolna Strefa – ul. Karczówkowska 36 tel: 41 3669417
Data
Poniedziałek
12.02.2018

Wtorek
13.02.2018

Program klubowy
10.30 – 11.30 - Warsztaty plastyczne „Moja zimowa przygoda”
11.30 - 13.00 - „Ze smakiem przez świat” – warsztaty kulinarne / Audycja radiowa omawiająca
tematykę warsztatów kulinarnych. Słuchowisko „Ze smakiem i muzyką przez świat”
13.00 - 15.30 - Zajęcia ruchowe na śniegu/ Mini turniej w tenisa stołowego
10.30 - 11.30 – Warsztaty profilaktyczne – „Bezpieczne ferie”/ Audycja radiowa – „Bezpieczny
wypoczynek”
11.30 - 13.00 - Moje wymarzone ferie z „Wolną Strefą” – wspólne przygotowanie plakatu
13.00 - 15.30 – Warsztaty plastyczne „Maski karnawałowe”/ Matematyka na wesoło

Środa
14.02.2018

10.30 - 11.30 – Turniej bilardowy/ Origami
11.30 - 13.00 - Warsztaty plastyczne „Wykonywanie walentynek”/ Pojedynek „Rusz Głową”
czyli gry planszowe dla małego i dużego (warcaby)
13.00 - 15.30 - Mini turniej w halową piłkę nożną/ Rozgrywki w piłkarzyki

Czwartek
15.02.2018

11.30 -11.30 - Gra „Quiz o zwierzętach”/ Warsztaty plastyczne- origami
11.30 - 13.00 – Warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci” Prawne Aspekty przemocy Internetowej
(grupa starsza)/ „Puzzle Układanki” (grupa młodsza)
13.00 - 15.30 - Gra w unihokeja/ Wyklejanki z bibuły
Wycieczka całodniowa do Krakowa

Piątek
16.02.2018

11.30 -11.30 - „Turniejowy zawrót głowy” – Państwa Miasta/ 1 z 10
11.30 - 13.00 - Warsztaty kulinarne „Dla każdego coś słodkiego”/ Mini rajd- Rezerwat
Karczówka
13.00 -15.30 - Warsztaty wizażu – makijaż karnawałowy/ Pojedynek „Rusz Głową” – czyli gry
planszowe dla małego i dużego – Kalambury

Sobota
17.02.2018

10.00 – 14.00 - Bilard/ Piłkarzyki/ Kręgle itp.

Poniedziałek
19.02.2018

10.30 - 11.30 - Zajęcia w sali komputerowej – wspólne przygotowanie „Mapy Bezpiecznego
Korzystania z Internetu”
11.30 -13.00 – Rozgrywki w tenisa stołowego/ Warsztaty fotograficzne
13.00 -15.30 – Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem papierowych rolek

Wtorek
20.02.2018

10.30 -11.30 – Turniej gier konsola „PLAY STATION”- gra „FIFA”
11.30 -13.00 - Pojedynek „Rusz Głową” – czyli gry planszowe dla małego
i dużego – „Chińczyk”/ „Czacha dymi”
13.00-15.30 – Matematyka na wesoło/ Fale, loki, koki… -tworzenie karnawałowych fryzur

Środa
21.02.2018

10.30- 11.30 - Warsztaty plastyczne – decoupage
11.30 - 13.30 - Warsztaty kulinarne „Ciao ciao Italia” – „Moja Pizza i Ja”/ Warsztaty plastyczne
– „Malujemy dźwięki”
13.30 -15.30 - Podchody-gra terenowa/ Tenis stołowy

Czwartek
22.02.2018

10.30 -11.30 - Turniej „Scrabble”/ Gra w „Państwa i Miasta”
11.30 - 13.00 - Cudze chwalicie, swego nie znacie – Tradycyjna Kuchnia Polska – Warsztaty
Kulinarne / Audycja radiowa omawiająca tematykę warsztatów kulinarnych. Słuchowisko
„Ze smakiem i muzyką przez Polskę”
13.00 - 15.30 - „Turniejowy zawrót głowy”: „Milionerzy”/ „Koło Fortuny”

Piątek
23.02.2018

10.30 -11.30 - Projekcja wybranej animacji
11.30 -13.00 - Warsztaty plastyczne- Rysowanie ulubionych postaci filmowych
13.00 - 15.30 - Warsztaty wizażu- zdobienie paznokci/ Wykonywanie biżuterii

Sobota
24.02.2018

10.00 –14.00 - Bilard/ Piłkarzyki/ Kręgle itp.
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Klub Wolna Strefa – ul. Posłowicka 98, tel. 41 367 60 89
Data
Poniedziałek
12.02.2018

Program klubowy
10.30 – 11.30 Warsztaty plastyczne „Moje wymarzone ferie”
11.30-13.00 Warsztaty kulinarne / Turniej w państwa miasta
13.00 - 15.30 "Od myśli przez czyn do słowa – Klubowe kalambury"

Wtorek
13.02.2018

10.30 -11.30 Rozgrywki towarzyskie w tenisa stołowego / Trening umiejętności gry w bilard
11.30 - 13.00 Mini turniej w halową piłkę nożną/ Warsztaty radiowe o tematyce aktywnego
wypoczynku zimą – przygotowanie audycji
13.00-15.30 Zawody sprawnościowe dla najmłodszych / Klubowy turniej Sports champions

Środa
14.02.2018

10.30 -11.30 Warsztaty gier planszowych / Gry i zabawy z elementami tenisa stołowego
11.30 -13.00 Laurki dla Babci i Dziadka /Warsztaty integracyjne
13.00-15.30 Klubowe karaoke / Warsztaty orgiami

Czwartek
15.02.2018

10.30 -11.30 Quiz geograficzny / Warsztaty plastyczne – formy z masy papierowej
11.30- 13.00 Kuchnie świata – smaki włoskie/ Puzzle – znane budowle świata;
13.00- 15.30 Poznajemy swoje okolice – Konkurs z wiedzy na temat Kielc
Wycieczka całodniowa do Krakowa

Piątek
16.02.2018

10.30 -11.30 Zdobienie masek (odlewów gipsowych) / Pisanie zimowych rymowanek
11.30-13.00 Samodzielne wykonanie maskotki/ Warsztaty informatyczne – prezentacja PowerPoint
13.00-15.30 Warsztaty wizażu – technika zdobienia paznokci Ombre/ Eurobiznes

Sobota
17.02.2018

10.00 –14.00 zabawy integracyjne

Poniedziałek
19.02.2018

10.30-11.30 "Jeden z dziesięciu" –quiz z wiedzy ogólnej /Rozgrywki towarzyskie w bilard
11.30-13.00 Projekcja wybranej animacji (dla najmłodszych)
13.00 -15.30 Pokaz mody inspirowany ulubionymi postaciami z bajek

Wtorek
20.02.2018

10.30 -11.30 Rozgrywki towarzyskie w unihokeja / rozgrywki towarzyskie w piłkarzyki
11.30 -13.00 Warsztaty radiowe o tematyce zdrowotnej – przygotowanie audycji / Klubowy turniej
Fifa
13.00-15.30 Rajd pieszy po terenie rezerwatu „Kadzielnia”/ Gry i

Środa
21.02.2018

10.30- 11.30 Warsztaty plastyczne – prace z filcu / Zabawy ruchowe dla najmłodszych;
11.30 - 13.30 Podstawowy kurs pierwszej pomocy
13.30 -15.30 - Warsztaty kulinarne „Master Chef of Wolna Strefa” – przygotowanie trzech
symbolicznych konkursowych potraw.

Czwartek
22.02.2018

10.30 -11.30 Turniej Drzewko Mądrości / Warsztaty plastyczne – wypalanie w drewnie
tradycyjnych motywów ludowych
11.30- 13.00 Kuchnie świata –smaki francuskie/ Quiz przyrodniczy
13.00 -15.30 Karmnik dla ptaków- warsztaty „Zrób to sam”

Piątek
23.02.2018

10.30 -11.30 Śmieciuchowo – warsztaty plastyczne „Coś z niczego”
11.30-13.00 Kolorowe kanapki – warsztaty kulinarne / Turniej bilardowy
13.00-15.30 Warsztaty wizażu – „Artystyczny makijaż” / Wspólne układanie obrazów z puzzli;

Sobota
24.02.2018

10.00 –14.00 – zabawy integracyjne
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Klub Wolna Strefa – ul. Orla, tel: 530 235 533
Data

Program klubowy

Poniedziałek
12.02.2018

Bezpieczne ferie, zajęcia profilaktyczne, praca plastyczna, przypomnienie regulaminu i zasad
uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w klubie Wolna Strefa
Gimnastyka przy muzyce, „ w zdrowym Ciele Zdrowy duch”, mini aerobik ,
Maski karnawałowe- prace plastyczne, przygotowanie zabawy karnawałowej

Wtorek
13.02.2018

Zabawa karnawałowa- OSTATKI z konkursami, wybór Miss i Mister’a Ferii, Króla i Królowej
parkietu, pokaz mody, karaoke- Zmienione godziny : 13.00-19.00 !!!
+ Dancing dla Seniorów – jak w każdy wtorek w godz. 16-19 w Klimatycznej Piwnicy

Środa
14.02.2018

„Zapachy zamknięte w słoiku „ własnoręcznie wykonane odświeżacze powietrza z naturalnych
składników. Warsztaty wzbogacone o informacje dotyczące szkodliwości substancji chemicznych
wykorzystywanych w gospodarstwie domowym w kontekście personalnym jak i środowiskowym,

Czwartek
15.02.2018

Wycieczka projektowa do Krakowa ( grupa zamknięta), w klubie Turniej gier planszowych

Piątek
16.02.2018

Szyjemy poduszeczki, emotikonki, awatarki,

Sobota
17.02.2018

Zabawy integracyjne

Poniedziałek
19.02.2018

Ferie ze Strażą Miejską w Kielcach” bezpieczne i zdrowe ferie zimowe

Wtorek
20.02.2018

Dlaczego należy dokarmiać ptaki i czym nam wolno je dokarmiać. Pogadanka oraz zimowy spacer
nad kielecki zalew

Środa
21.02.2018

Wycieczka do Geoparku przy rezerwacie Wietrznia w Kielcach

Czwartek
22.02.2018

Zajęcia z pedagogiem- doskonalenie umiejętności psychospołecznych ( rozwiązywanie konfliktów,
role społeczne, stereotypy) CZ. I quiz, dyskusja, zabawa tematyczna, odgrywamy scenki tematyczne

Piątek
23.02.2018

Wyjazd na Pływalnię Koral do Morawicy

Sobota
24.02.2018

10.00 –14.00 – zabawy integracyjne
21,23.02.2018 godz. 11.00 Gry i zabawy żydowskich dzieci - wyliczanki, zgadywanki, losowania,
a także zabawy plastyczne. Warsztat dla dzieci w wieku 7+.

Stowarzyszenie
im. Jana Karskiego
ul. Planty 7
Kielce

20,22.02.2018 godz. 11.00 Posłaniec z piekła - historia Jana Karskiego - projekcja animowanego
filmu o Janie Karskim połączona z zajęciami o osobie Jana Karskiego. (wiek: 10+)
Zajęcia są bezpłatne, prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną 577 809 333 lub w siedzibie
Stowarzyszenia przy ul. Planty 7.
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Klub „Na Barwinku” ul. Os. Barwinek 29 tel. 41 361 38 63
e-mail: klub_na_barwinku@wp.pl
W okresie tegorocznych ferii zimowych, Klub „Na Barwinku” organizuje półkolonie dla dzieci i młodzieży.
W okresie od 12 do 23 lutego zapewnimy dzieciom w wieku 7 - 13 lat opiekę i rozrywkę. Zajęcia będą odbywały się codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 15,00. W programie zajęć m.in. zajęcia klubowe - gry, konkursy, turnieje ; wyjazdy na
basen, do kina, na lodowisko oraz kuligi (po jednym w każdym tygodniu ferii). Poza tym odbędą się warsztaty z tańca
nowoczesnego, karate oraz plastyczne. W ramach zajęć odbędzie się także dziecięca maskarada karnawałowa.
Zapisy na półkolonie rozpoczynamy 23 stycznia od godz. 10.00. W związku ze skromnymi warunkami lokalowymi oraz
nieliczną kadrą instruktorską, możemy przyjąć jedynie 30 dzieci na każdy z turnusów. Turnusy są odpłatne a wysokość opłat
zależy od tego, czy dzieci są mieszkańcami osiedli SBM PIONIER, czy też nie mieszkają w naszych zasobach.
Szczegółowy plan i harmonogram poszczególnych tygodni będzie dostępny pod koniec stycznia na naszych stronach
internetowych: http://www.sbmpionier.pl/nowy-klub/
Klub "Domatorek" ul. Massalskiego 4 tel. 795 125 068
W Klubie „Domatorek” zajęcia pod hasłem „Zima z Domatorkiem” odbywać się będą w terminie 12.02.- 23.02.2018 r.
w godzinach 10.00 – 15. 00. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne.
Osiedlowy Klub Kultury KSM „Słoneczko” ul. Romualda 3 41-34-16-680, 509-642-428
sloneczko@ksm.pl
W dniach 12.02 - 23.02.2018r. Klub „Słoneczko” zaprasza na dwa tygodniowe turnusy zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej pt.
„Ferie ze Słoneczkiem”. Planuje się organizację aktywnych form zajęć dostosowanych do wieku uczestników i warunków
atmosferycznych. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo – 16.oo. Zapisy na poszczególne turnusy
odbywać się będą na podstawie kart zgłoszeń wydanych w klubie lub pobranych ze strony internetowej Spółdzielni
www.ksm.pl/sloneczko
Maksymalna ilość dzieci to 30 na każdym turnusie – prosimy o osobistą, telefoniczną lub mailową rezerwację miejsc.
Akcja ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych dzieci w wieku szkolnym.
Odpłatność od 1 dziecka:
110, 00 za tydzień – dla członków KSM
130, 00 za tydzień – dla pozostałych
Planowane formy zajęć:
jazda konna lub kulig z ogniskiem w ośrodku „MAAG”, kino klubowe, warsztaty w Kieleckim Parku Technologicznym
(Energetyczne Centrum Nauki), warsztaty muzealne np. Geopark, wycieczka do jednostki Straży Pożarnej, bloki zabaw
integracyjno-wychowawczych – plastyka, muzyka, taniec, warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej we współpracy
z Grupą Ratownictwa PCK w Kielcach, warsztaty prewencyjne „Bezpieczne dziecko” we współpracy z IV Komisariatem Policji,
zajęcia sportowo-rekreacyjne / Kręgielnia lub „Bajkowa Kraina”, „Zimowa Olimpiada Sportowa” - cykl zabaw sportowych,
gry i zabawy świetlicowe jako uzupełnienie zajęć w czasie schodzenia się i rozchodzenia dzieci – codziennie, zabawy terenowe:
lodowisko, saneczkowanie, rzeźby śnieżne – w zależności od warunków atmosferycznych.
Klub „Uroczysko" ul. Warszawska 155 41 331 10 74 ; 606 119 228
Klub „Uroczysko organizuje dla dzieci w wieku szkolnym dwa turnusy półkolonii:
I turnus 12-16.02 „Tydzień Piracki"
II turnus 19-23.02I „Tydzień z Wikingami"
W programie: gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne związane z hasłem tygodnia, warsztaty artystyczne, konkursy
plastyczne, wyjazd na basen kryty w Nowinach, kino/ bawialnią/kręgle, zajęcia kulinarne, aktywność na świeżym powietrzu
- zajęcia edukacyjne we współpracy z instytucjami kultury, policją, strażą miejską itp.
Dzieci mogą korzystać z półkolonii w dwóch opcjach 08.00-15.30 lub 10.00-15.00
Zapisy na półkolonie przyjmowane są w Klubie Uroczysko ŚSM 041 331 10 wew. 130, 041 331 10 74, 606 119 228.
Wstęp odpłatny.
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Lp.

Nazwa

Termin

Miejsce imprezy
Hala Sportowa SP 25 w Kielcach,
ul. Jurajska 7

1.

Zajęcia i turnieje
w piłce siatkowej
dla dzieci
i młodzieży szkół
podstawowych

19.02 - 24.02. 2018r.
od poniedziałku
do soboty

szkoły podstawowe
godz. 09.00-11.00 klasy III-IV-V
godz. 11.00-13.00 klasy VI - VII
instruktorzy:
Kamila Siciarska
Agnieszka Główczyńska

godz. 9.00-13.00

Tel. kontaktowy 502 478 136
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą także przed
rozpoczęciem zajęć.

13.02-22.02.2018r.
godz. 9.00-12.00

2.

XIV Mistrzostwa Kielc piątek
piłkarskich uczniów szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
„Ferie z futbolem 2018”

I tydzień ferii:
od wtorku do piątku
II tydzień ferii

Hala Sportowa ZSP Nr 1 w Kielcach,
ul. Jagiellońskiej 90
W rozgrywkach mogą brać udział drużyny
5-cio osobowe ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Rozgrywki prowadzone w dwóch grupach:
I grupa – szkoły gimnazjalne,
II grupa – szkoły ponadgimnazjalne.
Obecność opiekuna drużyny obowiązkowa.

od poniedziałku
do czwartku

Zgłoszenia będą przyjmowane w Redakcji Gazety
Wyborczej ul. Rynek 16, Kielce lub pod nr tel. 41 24-98212

Strzelnica szkolna przy dawnym
ZSO Nr 14, Kielce, ul. J. Nowaka - Jeziorańskiego 53
12.02- 23.02.2018r.
3.

Zajęcia i zawody strzeleckie

od poniedziałku
do piątku

Instruktor strzelectwa sportowego
Marek Klimeczko,
Na zakończenie ferii zostaną rozegrane zawody
strzeleckie.

godz. 10.00-14.00
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą przed
rozpoczęciem zajęć lub pod nr telefonu
660 447 070
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12.02 – 16.02.2018r.

12.02 - 23.02.2018r.

4.

Ferie
z koszykówką

zajęcia
z podziałem na grupy
wiekowe
poniedziałek, środa,
piątek
godz. 10.00-13.00

Hala Sportowa SP 25 w Kielcach,
ul. Jurajska 7
rocznik
godz. 10.00-11.30 – 2006r. i młodsi
godz. 11.30-13.00 – 2005r. i starsi
19.02 - 23.02.2018r.
Hala Sportowa SP Nr 33 w Kielcach
ul. Piłsudskiego 42
rocznik:
godz. 10.00-11.30 – 2006r. i młodsi
godz. 11.30-13.00 – 2005r. i starsi
instruktorzy – Rafał Gil, Mateusz Sych
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą przed
rozpoczęciem zajęć lub pod nr telefonu 608 451 471

Hala Widowiskowo-Sportowa w Kielcach
ul. Żytnia 1
zajęcia warsztatowe w dniach:
12,13,14,19,20,21 lutego 2018r.
12.02-23.02.2018r.
5.

XX Zimowe Warsztaty
Taneczne

W pozostałe dni w programie :
wycieczki oraz inne atrakcje, o których uczestnicy będą
informowani na bieżąco w trakcie trwania warsztatów.

od poniedziałku
do piątku
godz. 10.30-13.30

Instruktorzy:
Anna Biały, Justyna Kutwin, Szymon Gniatkowski, Anna
Nowacka.
Informacje i zgłoszenia pod nr tel.
41 345 88 39

12.02 - 23.02.2018r.
6.

Zima z badmintonem

od poniedziałku
do piątku

Hala VII Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Piłsudskiego
Aleja Legionów 4, Kielce
Instruktor Andrzej Kowalski
Informacje i zgłoszenia pod nr tel. 664 712 751

godz. 8.30 – 11.30
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Hala Widowiskowo-Sportowa,
Kielce, Żytnia 1
12,13,14,15,19,20,21.02.2018r.
godz. 14.30 - I grupa (do 13 lat)
II grupa od 14 lat)

-

treningi:
godz. 16.00 -

W pozostałe dni w programie :
wycieczki oraz inne atrakcje, o których uczestnicy będą
informowani na bieżąco
w trakcie trwania warsztatów.
7.

Zimowa Akademia Karate

12.02.-23.02.2018r.
od poniedziałku
do piątku

22.02.2018r. – godz.16.00 Uroczyste zakończenie
Akademii - wręczenie pamiątkowych dyplomów,
upominków
i gadżetów.
23.02.2018r. - wycieczka połączona
z ogniskiem

instruktorzy: Tomasz Kęćko, Waldemar Kęćko,
Piotr Kęćko, Marek Misztal.
Informacje i zgłoszenia pod nr tel.
41 361 38 02

12.02.-23.02.2018r.
8.

Kielce grają
w bilard

od poniedziałku
do piątku

Kieleckie Centrum Bilardowe
Kielce, Pl. Moniuszki 2B/ KCK
Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą przed
rozpoczęciem zajęć lub pod nr telefonu:
41 343-18-27 lub e-mailem: klub@tvsports.pl

godz. 11.00-13.30
Instruktorzy: P. Ryba, S. Długosz

12.02-23.02.2018r.
9.

Zajęcia Lekkoatletyczne

Hala Legionów MOSIR
/ aneks lekkoatletyczny /
Kielce, ul. L. Drogosza 2

od poniedziałku
do piątku

Instruktor : Krzysztof. Januchta

godz. 11.00-12.30

Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą przed
rozpoczęciem zajęć lub pod wskazanym nr telefonu
606213077
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Ścianka Wspinaczkowa Mobius Studio
ul. Czarnowska 17, Kielce
Zajęcia dla początkujących, średnio zaawansowanych i
zaawansowanych.
Minimalny wiek: 5lat, maksymalny 16 lat.
Harmonogram zajęć:
1.Zapoznanie się ze sprzętem wspinaczkowym.
2.Trening wspinaczkowy.
3.Nauka zasad asekuracji podczas wspinania.
12.02-23.02.2018r.

10.

Aktywne ferie na ściance
wspinaczkowej

4.Gry i zabawy około wspinaczkowe.

5.Nauka węzłów wspinaczkowych.
Zajęcia prowadzone 3
razy w tygodniu
Zapisy telefoniczne pod numerem 511 381 488, lub na
- poniedziałek 10.30 miejscu w recepcji Mobius Studio.
12.30
- środa
13.30 - 15.30 Tylko zgłoszenia indywidualne
- piątek
10.30 - 12.30 Rodzice przyprowadzając dziecko na zajęcia - podpisują
stosowne oświadczenie dot. akceptacji regulaminu.
W przypadku braku wcześniejszego zapisu, nie
gwarantujemy miejsca w grupie.
Ilość dzieci przypadających na jednego instruktora - 5 lub 6
w zależności od wieku.
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Harmonogram - „Sportowe ferie w z MOSiRem” 12.02 – 23.02.18r.
Obiekt

Dzień

Planowane imprezy

Pływalnia FOKA
Os. Barwinek 31
41 367 68 38
zapisy na naukę pływania:
Adrianna Żebrowska – 605 355 244

Poniedziałek - Piątek

Darmowa nauka pływania:
9:00 – 9:45, 9:45 – 10:30 mały basen
10:30 – 11:15, 11:15 – 12:00, 12:00 – 12:45 duży basen
Darmowe wejścia:
10:00-13:45

Pływalnia DELFIN
ul. Krakowska 2
41 366 90 13

Poniedziałek - Piątek

Darmowe wejścia:
9:15-12:15 duży basen

Poniedziałek - Piątek

Darmowa nauka pływania:
12:00 – 12:45, 13:00 – 13:45 duży basen
9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45, 11:00 – 11:45 mały basen
Darmowe wejścia:
10:00-13:45

Pływalnia Jurajska
ul. Jurajska 7
41 367 67 27
zapisy na naukę pływania:
Leszek Januchta – 601 294 525

Poniedziałek – Piątek

Darmowa nauka pływania:
10:00 – 10:45, 10:45 – 11:30, 11:30 – 12:15, 12:15 – 13:00 duży
basen
Darmowe wejścia:
10:00 – 13:45

Pływalnia MORS
ul. Marszałkowska 96
41 367 68 37/82

Poniedziałek – Piątek

Darmowe wejścia:
10:45 – 13:00

Pływalnia ORKA
ul. Kujawska 18
41 367 67 25
zapisy na naukę pływania:
Jarosław Telka – 533 691 776

12.02 – 23.02
Lodowisko
ul. Szczecińska 1
41 368 80 81*

10:00–11:00
11:00 -12:00

Darmowe wejścia na lodowisko dla dzieci i młodzieży

Zapisy na naukę pływania pod w/w numerami telefonów od 1 lutego!
* otwarcie lodowiska uzależnione jest od warunków atmosferycznych
Darmowe wejścia na baseny, organizowane w ramach ferii 2018 za okazaniem legitymacji szkolnej.
Bliższe informacje - www.mosir.kielce.pl
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