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Dom Kultury Zameczek, ul. Słowackiego 23, 25-365 Kielce 
tel. 41-36 76 301, e-mail: zameczek@gmail.com, www.zameczek-kielce.pl 

 
Data imprezy Temat zajęć Uczestnicy 
27.01 – 31.01 

ZIMOWE ATELIER 
prowadzone przez 
instruktora Barbarę 

Żelazną 
pn. „Wełną Malowane”- 
obraz wykonany techniką 

filcowania na mokro i 
sucho. 

Na proponowanych warsztatach będzie 
wykonywany obraz, który połączy 
techniki filcowania na mokro i na sucho. 
Powstała praca będzie wspaniałą 
dekoracją, która może być wykorzystana 
jako oprawiony obraz, serwetą czy 
makatą. 

Ilość osób: 10 
Wiek uczestników: od 9 lat 
Godziny zajęć: 9.00 – 12.00 

Odpłatność: 70 zł 

27.01 – 31.01 
TAJNIKI FOTOGRAFII 

- ZAMECZKOWE 
WARSZTATY 

FOTOGRAFICZNE 

To cykl spotkań z różnymi technikami 
fotograficznymi, które są na pograniczu 
fotografii i grafiki.  Dzięki nim tworzenie 
obrazów to fascynująca przygoda 
rozwijająca kreatywne i artystyczne 
spojrzenie na najbliższe otoczenie.  
Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć 
warsztatowych dostosowanych do 
uczestników pod kierunkiem instruktora 
Marcina Michalskiego 
• Camera obscura jako magiczny 
filtr obrazu. (pomiędzy fotografią i 
rysunkiem).  Warsztaty camera obscura to 
połączenie zabawy z twórczą praktyką. 
Uczestnicy będą mieli okazję  zapoznania 
się z genezą i historią zastosowań tego 
typu kamer w celu pełniejszego 
zrozumienia zasady działania camera 
obscura. Każdy uczestnik w czasie 
warsztatów wykona własną kamerę. 
Przygotowane aparaty posłużą jako 
medium przenoszące  uczestników w 
świat magicznych obrazów.   
• Stwórz swojego bohatera 
W trakcie tego warsztatu uczestnicy będą 
odkrywać nieznany wymiar przedmiotów.  
Luksografia cyfrowa jest to nowa 
odmiana tej dawnej technik opierająca się 
na wykorzystaniu komputera i skanera  
oraz programu do obróbki graficznej.  
• Kolorowy świat  (fotografia  
smartfonem)  
Poszukiwanie niezwykłych filtrów ze 
zwykłych przedmiotów dających ciekawe 
efekty.  
• Magia cieni - pomiędzy grafiką 
a fotografią 
Kreatywne warsztat inspirowane 
„Teatrem Cieni” na których powstaną 
historie przedstawione na fotograficznym 
obrazku. 
 

Ilość osób: 10 
Wiek uczestników: od 9 lat 

Godziny zajęć: 13.00 – 15.30 
Odpłatność: 70 zł 

 
Jeżeli uczestnik będzie brał 

udział w warsztatach 
plastycznych i fotograficznych 

odpłatność wyniesie 120 zł 
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27.01 – 31.01 – 
ZIMOWE STUDIO 

PIOSENKI pod 
kierunkiem Andrzeja 

Wolskiego. 

Warsztaty wokalne obejmujące dobór i 
interpretację utworów, ćwiczenia dykcji, 
przepony i głosu. W drugiej części 
warsztatów każdy młody wokalista pozna 
tajniki nagrań i edycji dźwięku w 
Zameczkowym Studiu Nagrań. 
„Produktem” jaki uczestnik warsztatów 
otrzyma na zakończenie warsztatów 
będzie  profesjonalne nagranie piosenki 
przygotowanej podczas zajęć i otrzymanie 
jej  na płycie CD. 

Ilość osób: 14 
Wiek uczestników: od 10 lat 
Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 

Odpłatność: 70 zł 

27.01 – 29.01 
 ZAJĘCIA 

PRACTISOWO – 
WARSZTATOWE 

 Z TAŃCA 
TOWARZYSKIEGO 

dla osób średniozaawansowanych  i 
zaawansowanych pod kierunkiem 
instruktorki Katarzyny Oleś - Rudnickiej. 
Warsztaty przeznaczone są przede 
wszystkim dla stałych grup Zameczkowej 
Szkoły Tańca oraz osób aktywnie 
tańczących. Na zajęciach uczestnicy będą 
doskonalić zdobyte do tej pory 
umiejętności taneczne, technikę 
poszczególnych tańców oraz pracować 
nad poprawą kondycji, siły i sprawności 
fizycznej. 

Ilość osób: 14 
Wiek uczestników: od 12 lat 

Godziny zajęć: poniedziałek - 
środa  17:00 - 18:00 

Odpłatność: 30 zł 

03.02 – 07.02 – 
ZIMOWE STUDIO 

PIOSENKI pod 
kierunkiem instruktorów: 

Kasi Stanek i Artura 
Telusa 

Propozycja w drugim tygodniu Ferii 
Zimowych - 2020 . Są to warsztaty 
wokalne z elementami tajników 
studyjnych a także emisji głosu, 
prawidłowego prowadzenie frazy, 
oddechu czy właściwa interpretacja 
piosenek.  
W drugiej części warsztatów każdy młody 
wokalista pozna tajniki nagrań i edycji 
dźwięku w Zameczkowym Studiu 
Nagrań. „Produktem” jaki otrzyma 
uczestnik warsztatów będzie  
profesjonalne nagranie piosenki 
przygotowanej podczas zajęć i otrzymanie 
jej  na płycie CD. 

Ilość osób: 14 
Wiek uczestników: od 10 lat 
Godziny zajęć: 9:00 - 15:00 

Odpłatność: 70 zł 

03.02 – 05.02 – 
ZIMOWE 

WARSZTATY 
TANECZNE - TANIEC 

TOWARZYSKI I 
UŻYTKOWY dla 

dorosłych  z 
Zameczkową Szkołą 

Tańca dla początkujących 

pod kierunkiem instruktorki Katarzyny 
Oleś - Rudnickiej. Warsztaty 
przeznaczone są dla osób dorosłych i 
seniorów, które chciałaby w ciągu 3 dni 
poznać podstawy takich tańców jak taniec 
użytkowy, walc angielski czy cha-cha-
cha. Na zajęciach uczestnicy poznają 
podstawowe kroki, rytm i charakter 
poszczególnych tańców, co pozwoli na 
wspaniałą zabawę i zaprezentowanie się 
na parkiecie podczas karnawału. 

Ilość osób: 16 
Wiek uczestników: od 16 lat 

Godziny zajęć: poniedziałek – 
środa 16:00 – 17.00 
Odpłatność: 30 zł 

03.02 – 05.02 – LATINO 
ENERGY MARATON 

to propozycja dla każdego, kto chciałby 
połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli 
taniec i fitness w jednym! Zapraszamy na 
3 dni intensywnego wysiłku w rytmach 
Latino pod kierunkiem instruktorki 
Zameczkowej Szkoły Tańca Katarzyny 

Ilość osób: 12 
Wiek uczestników: od 15 lat 

Godziny zajęć: poniedziałek – 
środa 17:00 - 18:00 
Odpłatność: 30 zł 
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Oleś - Rudnickiej wszystkich, którzy 
kochają gorące rytmy a jednocześnie chcą 
poprawić swoją kondycję i sprawność bez 
względu na wiek i płeć. Krótkie i proste 
choreografie, które zawierają elementy 
salsy, merengue, samby, cha-chy, jive`a 
czy bachaty pozwolą każdej osobie 
dobrze bawić się w tańcu i jednocześnie 
zadbać o swoją kondycję oraz sylwetkę!  
Każde zajęcia zakończone będą 15 min 
ćwiczeniami stretchingowymi oraz 
wzmacniającymi mięśnie brzucha, pleców 
i nóg. 

05.02 – 07.02  – 
ZIMOWE 

WARSZTATY 
BREAKDANCE I 

HIPHOP                
dla początkujących. 

Warsztaty pod kierunkiem instruktora 
Zameczkowej Sekcji Breakdance Piotra 
Sikory, które obejmują: zajęcia z rytmiki i 
rozumienia muzyki, kreatywnych technik 
rozwoju własnego stylu, foundation 
moves (toprocks, footworks, drops, 
freezes), powermoves. 

Godziny zajęć:  środa - piątek   
17.30 – 18.30 

Wiek uczestników:  Od 12 lat 
Ilość uczestników: 15 osób 

Odpłatność: 30 zł 

05.02 – 07.02  – 
ZIMOWE 

WARSZTATY 
BREAKDANCE I 

HIPHOP                
dla zaawansowanych. 

Warsztaty pod kierunkiem instruktora 
Zameczkowej Sekcji Breakdance Piotra 
Sikory z udziałem tancerzy z formacji 
„Broken Glass 2” 

Godziny zajęć:  środa – piątek   
18.30 – 19.30 

Wiek uczestników:  Od 12 lat 
Ilość uczestników: 15 osób 

Odpłatność: 30 zł 

 
 
 

Ośrodek Kultury „Ziemowit”, filia Domu Kultury „Zameczek”, ul. Mieszka I 79  
25-642 Kielce,  tel. 41 345 20 63, www.ziemowit-kielce.pl, mail: o.k.ziemowit@wp.pl 

 

FERYJNE SPOTKANIA 
ZE SZTUKĄ 

27.01 - 31.01.2020 r.   
godz. 10.00 -14.00 

03.02 - 07.02.2020 r.   
godz. 10.00 -14.00 

„ZABAWY ZE SZTUKĄ -  
SZTUKA ZABAWY” 
Warsztaty artystyczne dla dzieci 
Instruktorzy prowadzący:  Krzysztof 
Kruk, Agnieszka Kloczkowska, Paweł 
Okła 
W programie 
� Kolorowe spotkania z plastyką, 
muzyką i filmem 
� Zaczarowany świat dźwięków: 
muzyczne gry i zabawy,  
improwizacje i inspiracje wokalne 
� Filmowe przygody dla każdego: 
świat filmu, jego twórcy i bohaterowie 
� Wyprawy do niezwykłych miejsc 
naszego miasta  
� Wyjścia do teatru, kina, na basen 
� Różnorodne zabawy, gry i 
konkursy z nagrodami 

Liczba uczestników: do 30 
osób 

Wiek uczestników: od 6 do 
12 lat 

Opieka nad dziećmi: 8.00 – 
10.00 ; 14.00 – 16.00 

Odpłatność: 150 zł za jeden 
tydzień 
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Dom Kultury Białogon, ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce, tel. 41 345 27 37 
www.dkbialogon.pl 

 

WARSZTATY 
MUZYCZNO-
PLASTYCZNE 

W RAMACH AKCJI 
„ZIMA W MIEŚCIE” 

2020 

27 stycznia– poniedziałek 
 Spotkanie organizacyjne, zapoznanie 
uczestników z planem akcji zimowej 
- wyjście do kina na film pt. "Doktor 
Dolittle" 
- zajęcia plastyczne (ulubiona postać 
zwierzęca z filmu pt. Doktor Dolittle"- 
uczymy się jak rysować zwierzęta 
28 stycznia – wtorek 
Wycieczka do Ostoi Dworskiej w 
Małogoszczu  
- zajęcia edukacyjne pt. "Opowieści gęsim 
piórem" 
- ognisko, pieczenie kiełbasek 
- zajęcia muzyczne(nauka piosenek 
zimowych) 
29 stycznia – środa 
Zdobywamy sprawności - ścianka 
wspinaczkowa, kręgle, bilard 
- zajęcia plastyczne (wykonywanie kartek 
walentynkowych - poznawanie ciekawych   
technik plastycznych) 
30 stycznia– czwartek 
Wycieczka do Kompleksu Świętokrzyska 
Polana 
- zwiedzanie oceanarium 
- warsztaty przyrodnicze 
- zajęcia muzyczne (nauka piosenek 
zimowych) 
31 stycznia– piątek  
Wycieczka zagrody edukacyjnej "Wieś. 
Co"  
w Jodłowej k. Skarżyska-Kamiennej 
   - warsztaty kulinarne pn. "Masz babo 
placek"- poznawanie różnych rodzajów 
zbóż i mąk. Tradycyjne wypiekanie pizzy 
w piecu opalanym drewnem. 
   -zajęcia muzyczne (nauka piosenek 
zimowych)  
   

Zajęcia odbywać się będą w 
godzinach 8:00-16:00.       

Koszt uczestnictwa : 200 zł 
za tydzień 

"MUZYCZNA 
KUŹNIA-WARSZTATY 

KIELCE 2020" 
03 - 07 lutego 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celem warsztatów jest propagowanie 
aktywności muzycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz edukacja 
kulturalna i artystyczna z zakresu: 
-śpiewu 
-gry na gitarze elektrycznej i basowej 
-gry na perkusji 
-obsługi urządzeń muzycznych. 
Program "Muzycznej Kuźni" składa się z 
trzech części: 
-warsztatów 
- zajęć COMBO. 

    Szczegóły dotyczące 
programu "Muzycznej 
Kuźni" (harmonogram, 

płatności)  zamieszczone są 
na stronie: 

www.muzycznakuznia.pl 
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5 lutego 2020 (środa) 
Klub Muzyczny 

„Czerwony Fortepian”, 
ul. Piotrkowska 12, 

godzina 20:00. 
 
 

6 lutego 2020 (czwartek) 
Klub Muzyczny 

„Czerwony Fortepian”, 
ul. Piotrkowska 12, 

godzina 20:00. 

- koncertów. 
Prowadzący warsztaty: 
a) Gitara elektryczna: Rafał Pitula, Jacek 
Królik, Wojciech Cugowski 
b) Gitara basowa: Dariusz Jurkowski, 
Michał Grott 
c) Perkusja: Krzysztof Pitula, Krzysztof 
Dziedzic 
d) Wokal: Katarzyna Lisowska, 
Aleksandra Królik 
e) Nowe multimedia muzyczne – Bartek 
Jończyk 
 
Wydarzenia towarzyszące 
„Jam Session z Mistrzami” – Królik, 
Cugowski, Grott, Dziedzic  
 
 
 
 
 
Koncert podsumowujący „Muzyczna 
Kuźnia i Warsztatowicze” –  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

wstęp wolny 
 
 
 
 
 
 
 

wstęp wolny 

                             

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce 
tel. 41 362-70-13 

Od 27.01.2020 r. do 8.02.2020 r. MBP w Kielcach zaprasza dzieci i młodzieży do korzystania  
w bibliotekach z Internetu, gier planszowych, puzzli i kolorowanek (codziennie w godzinach otwarcia 

bibliotek). Poszczególne placówki przygotowały także różne zajęcia tematyczne. 
 

MBP w Kielcach 
Filia nr 1 

ul. Karczówkowska 20 
25-711 Kielce 

tel. 41 345 59 73 
e-mail: 

filia1@mbp.kielce.pl 

27.01.2020, godz. 10:00-11:00 
Karnawał nie tylko w Wenecji   -

spotkanie z dziećmi w wieku 
przedszkolnym:  

 poznanie zwyczajów karnawałowych  
w Polsce i za granicą,  

- wykonywanie masek karnawałowych, 
- zabawy taneczne w strojach balowych. 

 

MBP w Kielcach 
Filia nr 2 

ul. Krzemionkowa 1 25-
750 Kielce 

tel. 41 345 26 38 
e-mail: 

filia2@mbp.kielce.pl 

28.01.2020, godz. 11:00-12:00 
Zimowe bajki i zabawy w bibliotece – 
zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci  

w wieku 6-11 lat: 
- głośne czytanie wybranych fragmentów 

książek,  
- quizy, zagadki, krzyżówki, rebusy, 

- warsztaty plastyczne z wykorzystaniem 
różnych technik (ilustracje, zakładki do 

książek),  
- bajkowe domino. 

 

29.01.2020, godz. 11:00-12:00  
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30.01.2020, godz. 11:00-12:00 
Zimowe bajki i zabawy w bibliotece – 
zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci 

w wieku 6-11 lat: 
- głośne czytanie wybranych fragmentów 

książek, 
- quizy, zagadki, krzyżówki, rebusy, 

- warsztaty plastyczne z wykorzystaniem 
różnych technik (ilustracje, zakładki do 

książek), 
- bajkowe domino. 

MBP w Kielcach  
Filia nr 3  

ul. Jagiellońska 36  
25-606 Kielce  

tel. 41 345 23 01  
e-mail: 

filia3@mbp.kielce.pl 

28.01.2020, godz. 11:30-13:00 
30.01.2020, godz. 11:30-13:00 
4.02.2020, godz. 11:30-13:00 
6.02.2020, godz. 11:30-13:00 

Zimowe bajki i baśnie – zajęcia literacko-
plastyczne dla dzieci do lat 12: 

- głośne czytanie wybranych bajek i baśni 
o tematyce zimowej, 

- dyskusja na temat przeczytanych 
książek oraz bezpieczeństwa podczas 

ferii zimowych, 
- warsztaty plastyczne z wykorzystaniem 

różnych technik. 

 

MBP w Kielcach  
Filia nr 4  

ul. Górnicza 64  
25-651 Kielce  

tel. 41 344 33 14  
e-mail: 

filia4@mbp.kielce.pl 

28.01.2020, godz. 11.00 – 13.00 
30.01.2020, godz. 11.00 – 13.00 
4.02.2020, godz. 11.00 – 13.00 

Galeria pani Zimy– zajęcia dla dzieci do 
lat 12: 

- prezentowanie książek o tematyce 
zimowej, głośne czytanie wybranej 

lektury,  
- gry i zabawy tematyczne, łamigłówki, 

quizy, zabawy ruchowe, 
- Zimowy obrazek - warsztaty plastyczne. 

 

6.02.2020, godz. 11.00 – 13.00 
Twoja twarz wygląda znajomo – zajęcia 

dla dzieci do lat 12: 
- gry i zabawy tematyczne,  łamigłówki, 

zagadki,  
- konkurencje ruchowe, 

- warsztaty plastyczne – wykonywanie 
różnego rodzaju masek. 

 

MBP w Kielcach  
Filia nr 5  

ul. Warszawska 147 25-
547 Kielce  

tel. 41 331 22 78  
e-mail: 

filia5@mbp.kielce.pl 
 

27.01. 2020 12:00 – 14:00  
Akademia detektywów – zajęcia dla 

dzieci w wieku 6-10 lat 
- poznanie outfitu i wcielanie się w rolę 

detektywa, zagadki logiczne,  
- czytanie fragmentów powieści 
detektywistycznej z serii Biuro 

detektywistyczne Lassego i Mai M. 
Widmarka. 

 

3.02.2020, godz. 12:00-14:00 
W  indiańskiej wiosce – zajęcia dla dzieci 

w wieku 6-10 lat: 
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- zapoznanie się ze zwyczajami Indian na 
podstawie fragmentów książek 

przeczytanych na zajęciach, 
- zabawy psychoruchowe, 

- prace plastyczne (tworzenie pióropusza, 
rysowanie totemu Indian). 

MBP w Kielcach 
Filia nr 8  

Barwinek 31  
25-150 Kielce  

tel. 41 361 47 26  
e-mail: 

filia8@mbp.kielce.pl 

28.01.2020, godz. 10.30 – 11.30 
Pomóżmy ptakom przetrwać zimę – cykl 
spotkań z dziećmi do lat 7. Spotkanie 1: 

Jak rozpoznać ptaki?  
- czytanie wiersza E. Kobryńczuka 

Wróbelek, 
- ciekawostki na temat ptaków, 

- ptasie zagadki, 
- Wróbelki - zabawy ruchowe, 

- Wróbelek – wyklejanka z gazet. 

 

29.01.2020 godz. 10.30-11.30 
Pomóżmy ptakom przetrwać zimę – cykl 
spotkań z dziećmi do lat 7. Spotkanie 2: 

Ptasie menu 
- rozmowa o tym, w jaki sposób można 

pomóc ptakom zimą,  
- wysłuchanie opowiadania S. Szuchowej 

Spiżarnia ptaków, 
- Ptaszki w karmiku – zabawa ruchowa, 
- Lecą śnieżki – ćwiczenia oddechowe, 

- Ptaki zimą – wykonanie ilustracji 
plastycznej i wystawa prac 

 

30.01.2020 godz. 10.30-11.30 
Pomóżmy ptakom przetrwać zimę – cykl 
spotkań z dziećmi do lat 7. Spotkanie 3: 

Ptasia stołówka 
- wysłuchanie opowiadania L. 

Krzemienieckiej Przyjaciel zza okna oraz 
H. Zdzitowieckiej Kto tu był, 

- Budujemy karmik  - wycieczka na plac 
szkolny w trakcie której zostanie 
zawieszony karmik na drzewie.   

- kolorowanki dla najmłodszych.   

 

31.01.2020 godz. 10.30-11.30 
Pomóżmy ptakom przetrwać zimę – cykl 
spotkań z dziećmi do lat 7. Spotkanie 4: 

Dlaczego ptaki są tak ważne w 
przyrodzie?   

- wysłuchanie opowiadania H. 
Zdzitowieckiej Huśtawka sikorek,  

- Ptaki zimą – quiz,   
- Ukryte ptaszki – zabawa w odszukanie 

ukrytych ptaszków,  
- Ptaki w karmiku – wykonanie makiety. 

 

MBP w Kielcach  
Filia nr 10  

ul. Konopnickiej 5  
25-406 Kielce  

tel. 41 331 66 46  

28.01.2020, godz. 11.00 – 12.30 
Świętokrzyskie – moja Mała Ojczyzna - 
zajęcia plastyczno – literackie dla dzieci 

w wieku 5-8 lat:  
zajęcia z wykorzystaniem książek Kielce 
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e-mail: 
filia10@mbp.kielce.pl 

– przewodnik dla dzieci oraz 
Podróżownik – Świętokrzyskie 
30.01.2020, godz. 11.00 – 12.30 

Karnawałowy czas – do zabaw zaprasza 
nas - zajęcia plastyczno – literackie dla 

dzieci w wieku 5-8 lat: 
- pogadanka na temat karnawału, 

- zabawy związane z przygotowaniami 
do balu karnawałowego. 

 

31.01.2020, godz. 11.00 – 12.30 
Świętokrzyskie – moja Mała Ojczyzna - 
zajęcia plastyczno – literackie dla dzieci 

w wieku 5-8 lat:  
zajęcia z wykorzystaniem książek 

Kielce – przewodnik dla dzieci  oraz 
Podróżownik – Świętokrzyskie 

 

MBP w Kielcach 
Filia nr 11  

ul. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego 53  

25-432 Kielce  
tel. 41 331 83 46  

e-mail: 
filia11@mbp.kielce.pl 

27.01.2020, godz. 11.00 – 12.00 
Ranking zawodów – zajęcia dla dzieci  

w wieku 6-13 lat poświęcone zawodom 
współczesnym i dawnym. W programie:  
- prezentacja zawodów współczesnych  

i historycznych,  
- zagadki, kalambury,  
- warsztaty plastyczne,  

- przebieranie się dzieci za 
przedstawicieli różnych zawodów. 

 

    29.01.2020, godz. 11:00-12:00 
W świecie bajek i baśni – zajęcia dla 
dzieci w wieku 6-13 lat poświęcone 

bohaterom bajek i baśni. W programie: 
- czytanie fragmentów baśni,  

- prezentacja bajkowych strojów,  
- zagadki literackie, zabawy edukacyjne  

i ruchowe,  
- warsztaty plastyczne. 

 

3.02.2020, 11:00-12:00 
Bal przebierańców i pokaz talentów – 
zajęcia dla dzieci w wieku 5-13 lat. 

Zabawa dla dzieci, które zapraszamy  
w dowolnych przebraniach. Uczestnicy 
balu będą mogli nie tylko potańczyć, ale 

także zaprezentować swoje talenty. 
Każde dziecko będzie miało możliwość 

zaśpiewać, zarecytować, zatańczyć, 
pokazać swoje prace plastyczne itp 

 

 
MBP w Kielcach.  

Filia nr 13 
ul. Naruszewicza 25  

25-628 Kielce  
tel. 41 335 88 21  

e-mail: 
filia13@mbp.kielce.pl 

 

 
29.01.2020, godz. 11:00-12:00 

Bałwankowe abc - zajęcia dla dzieci  
w wieku 5-8 lat: 

- prezentacja książek o tematyce 
zimowej,  - ciekawostki i łamigłówki, 

rebusy, zagadki, 
- warsztaty plastyczne. 
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5.02.2020, godz. 11:00-12:00 

Zgrane ferie - zajęcia dla dzieci  
w wieku 5-8 lat: 
- gry planszowe, 

- układanie puzzli. 
 

 
 

 
Muzeum Historii Kielc, ul. Św. Leonarda 4, 25-311 Kielce, tel. 41 340-55-20 

e-mail: poczta@mhki.kielce.eu; www.muzeumhistoriikielc.pl 
 

FERIE 2020 – GRUPY ZORGANIZOWANE 20 - 30 OSÓB  
Termin: 27.01.2020 - 9.02.2020 

Cykl spotkań adresowanych dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat.   
 

Zapraszamy na niezwykłe spotkania do Muzeum Historii Kielc.  
W terminie  27 stycznia - 9 lutego 2020 r.   

Spotkania są realizowane w godzinach 9.00 - 13.00.  
Czas trwania warsztatów 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 

Indywidualni uczestnicy będą dołączani do grup 
 

GRUPY ZORGANIZOWANE  
CYKL DAWNI RZEMIEŚLINICY: 

- ZEGARMISTRZ I ZEGAR 
- SZEWC I PRAWIDŁO 

- KRAWIEC I ŻELAZKO Z DUSZĄ 
PRZEWODNIK PO KIELCACH  

-TU JESTEŚ – MOJA MAPA KIELC - WARSZTATY 
- KIELCE PRZEZ WIEKI  XIX/XX – KOLAŻ Z DAWNYCH POCZTÓWEK   

- POCZTÓWKA Z KIELC INSPIROWANĄ HISTORIĄ 
- MOJA SHL-KA  TWORZYMY SWÓJ POJAZD 

- HISTORYCZNE TKANINY- PROJEKTY MARYCHNY OLĘDZKIEJ  
 

Ponadto dwa razy w tygodniu zapraszamy na spotkania rodzinne: we wtorki i czwartki  
w godz. 12-13.30 równolegle będą prowadzone zajęcia dla młodszych i starszych oraz dla rodzin:  
28 stycznia:  kinowy spacer po mieście – prezentacja filmów A. Kurbańskiego o Kielcach, a dla 

chętnych warsztaty „Przewodnik po Kielcach” - prow. Leszek Dziedzic 
30 stycznia: Konstrukcje jak w SHL-ce – warsztaty i zabawa na wystawie 100 lat SHL – 

 prowadzący I. Grabczak 
4 stycznia – warsztaty Sucha ceramika, prowadząca D. Maroń-Ptak 

6 stycznia –  gdyby  znaleźć się w szkole przed 100 laty – prowadzący K. Myśliński 
Opłata 7 zł od osoby 

 
Muzeum Zabawek i Zabawy, Plac Wolności 2, 25-367 Kielce 

rezerwacja  tel. 41 34 337 15 
e-mail: poczta@muzeumzabawek.eu; www.muzeumzabawek.eu 

 

28 stycznia, godz. 
10:00-12:00 

Spotkanie poświęcone popularnym niegdyś łakociom. Uczestnicy rozszyfrują 
hasła kogiel- mogiel, Polo-Cockta czy „zebra”. Dowiedzą się jak 

przygotowywano domowej roboty czekoladę i budyń, a następnie wykonają 
własne przepiśniki. 

Wiek uczestników: od 7 lat.  Muzeum Zabawek i Zabawy. cena: 10 zł/os 
29 stycznia, godz. „Gry zręcznościowe” 
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10:00-12:00 Przypomnienie popularnych rozrywek, w tym gry w kapsle i klasy połączone z 
wykonaniem własnej gry zręcznościowej. 

Wiek uczestników: od 6 lat.  Muzeum Zabawek i Zabawy. cena: 10 zł/os 

30 stycznia, godz. 
10:00-12:00 

„Po prostu ZPT” 
Jak zmienić mydło w efektowny koszyczek, kawałek filcu w etui na długopisy, a 

dwie kulki i sznurek w zabawkę? 
Wiek uczestników: od 7 lat.  Muzeum Zabawek i Zabawy. cena: 10 zł/os 

31 stycznia, godz. 
10:00-12:00 

Wykonywanie filcowych worków okraszone ciekawostkami na temat szkoły 
sprzed 40 lat. 

Wiek uczestników: od 7 lat.  Muzeum Zabawek i Zabawy. cena: 10 zł/os 

4 lutego, godz. 
10:00-12:00 

Komitet modowy”   
Zajęcia będą podróżą do czasów PRL-u i próbą wcielenia się w role ówczesnych 

projektantów mody. 
Uczestnicy biorąc udział w przygotowanych zadaniach rozbudzą swoją 

wyobraźnię, dowiedzą się jakie panowały wówczas modowe trendy i co było na 
tak zwanym topie. Zdobytą wiedzę wykorzystają podczas projektowania 

charakterystycznych strojów tamtej epoki. Efektem ich pracy będzie wyjątkowy 
pokaz mody. 

Wiek uczestników: od 7 lat. Apteka Wyobraźni (ul. Mickiewicza 1). 
cena: 10 zł/os. 

5 lutego, godz. 
10:00-12:00 

„Sztuka zbierania w PRL-u” 
Zajęcia przybliżą dzieciom najpopularniejsze sposoby spędzania czasu wolnego, 
czyli hobby w epoce PRL. Podczas zwiedzania ekspozycji dzieci dowiedzą się co 

niegdyś młodzi ludzie z chęcią zbierali i dodawali do swoich kolekcji. 
Uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytanie, czy sposoby spędzania czasu 

wolnego zmieniły się na przestrzeni lat oraz wykonają pracę plastyczną tworząc 
unikatowy klaser na swoje zbiory. 

Wiek uczestników: od 7 lat. Apteka Wyobraźni (ul. Mickiewicza 1. 
cena 10 zł/os) 

6 lutego, godz. 
10.00-12.00 

„Drucikoplastyka” 
Z kawałków miękkiego drutu można było kiedyś wykonać różne figurki. 

Resztki tego typu materiałów były dostępne dla dzieci, które same 
chciały tworzyć dla siebie zabawki. W czasach kiedy dostęp do zabawek 
nie był tak powszechny stanowiło to rozwijającą atrakcję. Dzisiaj także 

może być to ciekawa inspiracja. Gotowe figurki posłużą do wspólnej zabawy. 
 

„Figurki wygina się przy pomocy małych kleszczy płaskich lub okrągłych. 
Budowę figurki trzeba tak rozwiązać, aby poszczególne łączenia części 

nie zniekształcały rysunku postaci.” Tak pisał o takich praktykach Adam 
Słodowy w książce „Lubię Majsterkować”. 

Apteka Wyobraźni (ul. Mickiewicza 1), Wiek uczestników: od 6 lat 
cena: 10 zł/os. 

7 lutego, godz. 
10.00-12.00 

„Aktyw zagadkowy” 
„Aby budować, trzeba poznawać; aby poznawać, trzeba po prostu być 

ciekawym” Adam Słodowy. 
Spotkanie ma na celu rozbudzanie ciekawości świata. Uczestnicy 

przekonają się jak w zabawie można wykorzystać kilka ciekawostek. Papierowe 
zagadki pozwolą zaprezentować triki, na które dadzą się nabrać i dorośli.  

Uczestnicy zajęć mogą liczyć na bratnią i siostrzaną pomoc. 
Talony na spotkania do nabycia w kasie Muzeum. 

Kolektyw uczestników zbiera się w dniu spotkania w holu Muzeum Zabawek i 
Zabawy o godz. 10.00. Wiek uczestników: od 6 lat, cena: 10 zł/os. 

4 - 5 lutego, 
godz.12.30-14.30 

„Rytmiczne wyliczanki” 
Co łączy muzykę, wiersze i codzienne obowiązki? Oczywiście Rytm! Każdy z 

nas poruszając się w dostosowanym do swoich potrzeb rytmie, czuje się stabilnie 
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i komfortowo, każdy wiersz rymowany wydaje się być atrakcyjniejszy i 
łatwiejszy do zapamiętania, a muzyka bez rytmu może być mniej zrozumiała i 

nudna. Podczas zajęć połączymy te trzy dziedziny i stworzymy wraz z 
uczestnikami własne muzyczne, rytmiczne historie.  Punktem wyjścia będą 
popularne kiedyś wierszyki-wyliczanki- „Wpadła bomba do piwnicy...” czy 

„Kipi Kasza kipi groch...”, co w połączeniu z bębnami i innymi instrumentami 
perkusyjnymi zapewni sporo dobrej zabawy. 

Muzeum Laurensa Hammonda (ul. Kościuszki 13), wiek uczestników: od 8 lat, 
cena: 10 zł/os (za 1 dzień zajęć) 

6 - 7 lutego,  
godz. 12.30- 

14.30 

 „Kreatywne i godne zapamiętania” 
Uczestnicy wykonają inspirowane deszczem niestandardowe eko -instrumenty 

oraz będą uczestniczyć w grach i zabawach poprawiających pamięć i 
koncentrację. 

Muzeum Laurensa Hammonda (ul. Kościuszki 13), wiek uczestników: od 6 lat, 
cena: 10 zł/os (za 1 dzień zajęć) 

 
Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce, tel./fax.: 41 76 447 

e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl, www.bwakielce.art.pl 
 

 W Biurze Wystaw Artystycznych  odbędą się “SPOTKANIA ZE SZTUKĄ” - zajęcia nawiązujące do 
problematyki wystawy KAPITAŁ SZTUKI. Na zajęciach dzieci i młodzież obejrzą wystawę, 
dowiedzą się czym różnią się od siebie poszczególne gatunki sztuki, poznają różne techniki 
artystyczne oraz same stworzą prace plastyczną. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych 
nie większych niż 30 osób. Koszt zajęć to 5 zł od osoby. Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku 5-18 
lat. Zajęcia będą miały miejsce w pierwszym tygodniu ferii od 27 stycznia do 7 lutego w godzinach 
8.30 – 15.00. 

 
 
 

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 

 
 

W ramach akcji Zima w Mieście Kielecki Teatr Tańca, jak co roku, realizować będzie w dniach od  
04 - 07.02.2020r. bezpłatne warsztaty taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Kielc  

i województwa. 
W dniach 04 - 07.02.2020r. odbędą się nieodpłatne zajęcia taneczne w Szkole KTT /Pl. Konstytucji 3 

Maja 3. 
Zajęcia warsztatowe adresowane są zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych  

w tańcu. Będą obejmować lekcje z takich technik tanecznych jak: jazz, modern jazz, broadway jazz, 
balet jazz, taniec klasyczny, taniec towarzyski, disco, hip hop.  

Odbywać się one będą w ramach pięciu grup zajęciowych 
 
 
 

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

 
Promocyjna cena biletu na spektakle od wtorku do piątku – 15 zł 

cena biletu na spektakle w soboty i niedziele - 20 zł 
 

28 stycznia  
godz. 11.00 

 
A niech to Gęś kopnie”|4+| TLiA „Kubuś” 
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29 stycznia  
godz. 11.00 „A niech to Gęś kopnie”|4+| TLiA „Kubuś” 

31 stycznia  
godz. 11.00 „Kopciuszek”|4+| TLiA „Kubuś” 

1 lutego  
 godz. 16.00 „Kopciuszek” |4+| TLiA „Kubuś” 

2 lutego  
 godz. 11.00 „Mały Tygrys Pietrek”|3+| TLiA „Kubuś” 

4 lutego  
 godz. 11.00 „Pan Bam i ptak Agrafka”|4+| TLiA „Kubuś” 

5 lutego  
 godz. 11.00 „Pan Bam i ptak Agrafka”|4+| TLiA „Kubuś” 

6 lutego  
 godz. 11.00 „Mały Tygrys Pietrek”|3+| TLiA „Kubuś” 

7 lutego  
 godz. 11.00 „Pod adresem marzeń”|6+| TLiA „Kubuś” 

8 lutego  
 godz. 16.00 „Pod adresem marzeń”|6+| TLiA „Kubuś” 

9 lutego  
 godz. 11.00 „O Rybaku i Złotej Rybce” |3+| TLiA „Kubuś” 

 
 

Kieleckie Centrum Kultury, Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, tel. 41-36-76-711 
e-mail: sekretariatkck@kck.com.pl Informacje i rezerwacje: Impresariat KCK, tel. 41 344 90 54 

 
FERIE ZIMOWE Z TEATREM „PEGAZ” - WARSZTATY TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY 
27 stycznia, poniedziałek - godz. 11:00 - 13:00, Mała Scena KCK 
29 stycznia, środa - godz. 11:00 - 13:00, Mała Scena KCK 
4 lutego, wtorek- godz. 11:00 - 13:00, Duża Scena KCK 
7 lutego, piątek- godz. 11:00 - 13:00, Duża Scena KCK 

 
PROGRAM ZAJĘĆ 
1. Zabawy teatralne - rozwijanie twórczej wyobraźni aktorów 
2. Technika i estetyka mowy 
a) Nauka dykcji i prawidłowej artykulacji 
b) Praca nad emisją głosu 
c) Kultura mowy scenicznej 
d) Interpretacja tekstu (analiza literacka i recytatorska) 
e) Ogólny wyraz artystyczny występującego 
3. Elementy reżyserii teatralnej 
a) rola mimiki i gestu psychologicznego w przekazywaniu treści dramatu 
b) ruch sceniczny w teatrze 
c) monolog, dialog, sceny zbiorowe w sztuce teatralnej 
4. Poznawania technik gry aktorskiej 
5. Rozwijanie osobowości - praca aktora nad sobą w twórczym procesie realizacji 

 
OTWARTA PRÓBA TEATRU „PEGAZ” 

28 stycznia, wtorek , godz. 17:00, Mała Scena KCK 
 

PROJEKCJA FRAGMENTÓW SPEKTAKLI TEATRU „PEGAZ” 
30 stycznia, czwartek, godz. 17:00,Mała Scena KCK 
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CO KRYJE SIĘ ZA SCENĄ? 
OTWARTE ZWIEDZANIE  KIELECKIEGO CENTRUM KULTURY 

31 stycznia, piątek, godz. 11:00, Start: Impresariat KCK 
 
Labirynt pełen niespodzianek, który pozwoli odkryć, co kryje się za sceną podczas spektakli, gdzie 
odpoczywają Artyści oraz dokąd się dojdzie idąc tym dłuuuuuuugim korytarzem… 
Zapisy do dnia 30 stycznia (czwartek) - do godz. 15:00 
Tel. 41 344 90 54 
 

WARSZTATY PLASTYCZNE W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „WINDA” 
5 lutego, środa, godz. 11:00, GALERIA „WINDA” 
 
Odrywanie roli kolorów, realizacja plastycznych pomysłów - a zarazem spojrzenie na współczesną 
sztukę przy okazji wystawy „TOMASZ CHUDZIK. GRAFIKA, INSTALACJA”. Inspiracja, kreacja 
- a przede wszystkim - DOBRA ZABAWA! 
Zapisy na warsztaty: do dnia 4 lutego (wtorek) - do godz. 15:00 
Tel. 41 344 90 54 

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „WINDA” 
27 stycznia - 7 lutego, godz. 11:00 - 16:30, GALERIA „WINDA” 
 
Zwiedzanie wystawy „TOMASZ CHUDZIK. GRAFIKA, INSTALACJA” 
Wystawa pokazująca jak ważna jest pamięć i jak istotny jest czas. I, że wszystko co pamiętamy: blat 
stołu w kuchni z tysiącami cięć nożem czy zapach dzieciństwa odnaleziony we flakoniku po 
perfumach na strychu może być przedmiotem sztuki. 
 

UROCZYSTE OTWARCIE „WYSPY DZIECIĘCEJ” W KCK 
6 lutego, czwartek,  godz. 11:00, , hall szatniowy Dużej Sceny KCK 
 
Pełne radości i zabawy otwarcie nowej przestrzeni w Kieleckim Centrum Kultury: „Wyspy 
dziecięcej”. To miejsce przeznaczone będzie dla młodych miłośników kultury, którzy w niebanalnym 
wnętrzu cieszyć się będą nieskrępowaną zabawą w basenie pełnym piłeczek czy na zjeżdżalni. A 
rodzice w tym czasie będą mogli spokojnie sięgnąć po książkę z naszej półki bookcrossingowej…  
Na wszystkie wydarzenia i warsztaty: wstęp bezpłatny. 

Wzgórze Zamkowe, Kielce, ul. Zamkowa 3 
tel. 41 36 76 801, www.zamkowa3.pl 

 
Ferie z “Niewidzialną ręką”. 

Cykl warsztatów i spotkań dla dzieci inspirowanych legendarną akcją “Klubu Niewidzialnej Ręki” 
działającej w prasie i telewizji w latach 1957- 1981. Akcja propagowała niesienie bezinteresownej 

pomocy.  
 

Wiek uczestników:9-14 lat, Ilość osób-15, Godziny warsztatów- 11-13 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Zapisy od 23.01.2020 w sekretariacie Wzgórza Zamkowego :41 367 68 01 wg. 8.00-16.00. 
 

Data Warsztat Pracownia/Miejsce 

03.02.2020 
(poniedziałek) Niezbędnik “Niewidzialnej Ręki” 

Instytut Dizajnu w Kielcach, ul. 
Zamkowa 3, Sala Warsztatów 
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04.02.2020 (wtorek) Karmnik dla ptaków wg. przepisu 
Adama Słodowego 

Instytut Dizajnu w Kielcach, 
ul. Zamkowa 3 
Stolarnia, Pracownia Papieru  
i Druku 

05.02.2020 (środa) Miejska oaza - wodopój dla 
zwierząt 

Instytut Dizajnu w Kielcach, ul. 
Zamkowa 3, Pracownia Ceramiki 

06.02.2020 (czwartek) Miś wg. koncepcji “Niewidzialnej 
Ręki” Ambasada Dizajnu, ul. Wesoła 38 

07.02.2020 (piątek) Klub “Niewidzialnej Ręki”- akcja 
terenowa 

Instytut Dizajnu w Kielcach, ul. 
Zamkowa 3,Czytelnia,Centrum 
Miasta, Park Miejski 

 
W czasie ferii Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej będzie prowadził zajęcia  
i warsztaty połączone ze zwiedzaniem ekspozycji historycznej dla grup zorganizowanych. Zapisy 
grup codziennie w godz. 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 41 36 76 801 
 

 
Centrum Geoedukacji, Daleszycka 21, Kielce, tel. 41 36 76 800 

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

29.01.2020 –7.02.2020 

W feryjne środy i piątki (od 29.01. do 7.02.)  
w godz. 9:00-10:45  Geo-Ferie 2020 – warsztaty 

dla turystów indywidualnych (dedykowane 
dzieciom powyżej 7 roku życia) 

 
Od 14.01-21.02.2020. w godz. 15:00-17:00  

wstęp wolny na wystawę stałą Centrum 
Geoedukacji, nie jest wymagana wcześniejsza 

rezerwacja, zwiedzanie bez przewodnika.  
Wstęp wolny. 

 
 

Muzeum Wsi Kieleckiej, Dworek Laszczyków, ul. Jana Pawła II 6,  25-025 Kielce 
tel.: 41 3449297, e-mail: poczta@mwk.com.pl 

 

08.01.2020 - 02.02.2020 

 
Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje na 

zamówienie lekcje i warsztaty muzealne dla grup 
zorganizowanych i osób indywidualnych zgodnie 

z ofertą i cennikiem na stronie internetowej 
http://mwk.com.pl/oferta/oferta-edukacyjna w 
Parku Etnograficznym w Tokarni i w Dworku 

Laszczyków w Kielcach. 
 

Do 02.02.2020 w  Dworku Laszczyków  
w Kielcach będzie prezentowana wystawa 
"Symbolika rzeczy, czyli o przedmiotach  
i obrzędach w okresie Świąt Narodzenie 

Pańskiego” od wtorku do niedzieli w godzinach 
od 9:00 – 17:00. Bilety wstępu na wystawę  

w cenie: 
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- 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). 

 
 

Muzeum Wsi Kieleckiej, Park Etnograficzny, Tokarnia 303, 26-060 Chęciny, 
 tel.: 41 3154171, e-mail: skansen@mwk.com.pl 

 

08.01.2020-31.03.2020 

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/oferta/oferta-edukacyjna 
w Parku Etnograficznym w Tokarni i w Dworku 

Laszczyków w Kielcach. 
 

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 

 
 
 

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

 
 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna zaprasza na bezpłatne spotkania dla najmłodszych dzieci (4 - 7 lat) 
pod hasłem „Ferie bez telewizora czyli spotkania z bohaterami dobranocek”. 

Zajęcia odbywać się będą w Mediatece w godz. 11.00 – 12.30. 
Rezerwacje pod nr tel. 41 34 00 338 lub 41 361 53 51 w. 238 

 
28 stycznia (wtorek) Miś Uszatek – czyli bajka o wyjątkowym misiu. 

4 lutego (wtorek) Reksio – niezwykły bohaterski pies. 
6  lutego (czwartek) Kot Filemon – poznajemy świat z ciekawskim    mruczkiem. 
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Kielecki Park Technologiczny – Energetyczne Centrum Nauki 
ul. Olszewskiego 6 (budynek SKYE INC.), 2 piętro, 25-663 Kielce 

ecn@technopark.kielce.pl, rezerwacjeecn@technopark.kielce.pl tel. (41) 278 72 50 
 

Ferie z energią 2020 
Od 28 stycznia do 7 lutego 2020 roku (wtorek-piątek) w  Centrum będą obowiązywały zmienione tury 

zwiedzania: 
 

Wtorek-piątek 
9:00-11:00 – warsztaty + wystawa 

11:30-13:30 – warsztaty + wystawa 
14:00-15:30 – wystawa 

 

Sobota 
10:30-12:30 – naukowe urodziny 

11:00-11:45 – wystawa 
12:00-12:45 – wystawa 

13:00-13:45 – wystawa/warsztaty 
14:00-14:45 – wystawa/warsztaty 

15:00-15:45 – wystawa 
15:30-17:30 – naukowe urodziny 

16:00-16:45 – wystawa 
17:00-17:45 – wystawa 

WTOREK-PIĄTEK 

28 - 31.01.2020 godz. 9:00 
Optyka z przymrużeniem oka 

Uczestnicy zajęć na własne oczy zobaczą  oczy 
(gotowy model oka;)). Omówimy zjawisko 
załamania promieni świetlnych, wyjaśnimy na 
czym polegają iluzje optyczne, a także 
wykonamy szereg eksperymentów związanych z 
tym zjawiskiem (tj. iluzja optyczna). 

28 - 31.01.2020  godz. 11:30  
Ile waży czarna dziura? 

W trakcie warsztatów poznamy różnicę między 
masą a ciężarem, wyznaczymy masę różnych 
przedmiotów, a także – jeśli to możliwe – 
spróbujemy wyznaczyć masę Ziemi. Poszukamy 
również środka ciężkości różnych obiektów oraz 
dowiemy się czym są czarne dziury i dlaczego 
planety i gwiazdy są ciągle w ruchu. 

4 -7 02.2020  godz. 9:00 -  
Ile waży czarna dziura? 

W trakcie warsztatów poznamy różnicę między 
masą a ciężarem, wyznaczymy masę różnych 
przedmiotów, a także – jeśli to możliwe – 
spróbujemy wyznaczyć masę Ziemi. Poszukamy 
również środka ciężkości różnych obiektów oraz 
dowiemy się czym są czarne dziury i dlaczego 
planety i gwiazdy są ciągle w ruchu. 

4 - 7 02.2020  godz. 11:30 
 Optyka z przymrużeniem oka 

Ferie w ECN to także „Familijne soboty”, 
podczas których zapraszamy do zwiedzania 
wystawy oraz udziału w warsztatach. Każda 
sobota to dwa razy warsztaty – o godz. 13:00 
oraz o godz. 14:00 (tematy warsztatów będą 
dostępne na stronie www.ecn.kielce.pl). Wejścia 
na wystawę będą odbywać się co godzinę – 
pierwsze o godz. 11:00, ostatnie – o godz. 17:00. 

Familijna sobota  
Wejścia na wystawę będą odbywać się co 
godzinę – pierwsze o godz. 11:00, ostatnie  

o godz. 17:00. 

Ferie w ECN to także „Familijne soboty”, 
podczas których zapraszamy do zwiedzania 
wystawy oraz udziału w warsztatach. Każda 
sobota to dwa razy warsztaty – o godz. 13:00 
oraz o godz. 14:00 (tematy warsztatów będą 
dostępne na stronie www.ecn.kielce.pl).  
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INFORMACJE NA TEMAT CEN BILETÓW WSTĘPU 
wtorek – piątek 
Udział w warsztatach połączony ze zwiedzaniem wystawy – 15 zł/os. 
Udział w warsztatach – 8 zł/os. 
Zwiedzanie wystawy – 15 zł/os. (bilet normalny), 10 zł/os. (bilet ulgowy, grupowy, rodzinny),        9 
zł/os. (bilet  
z Kartą Dużej Rodziny) 
sobota 
Udział w warsztatach – 8 zł/os. 
Zwiedzanie wystawy – 7 zł/os. (bilet normalny), 5 zł (bilet ulgowy, grupowy, rodzinny), 4 zł/os. 
(bilet z Kartą Dużej Rodziny) 
Bilety są dostępne przez stronę bilety.ecn.kielce.pl lub w kasach Centrum. 

REZERWACJE 
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację na adres mailowy 
rezerwacjeecn@technopark.kielce.pl. Zachęcamy również do rezerwacji miejsc osoby zwiedzające 
indywidualnie, aby mieć pewność wejścia na wybraną z atrakcji. Wszelkich informacji udzielamy 
pod nr 41 278 72 50. 
 
 
 

Klub „Uroczysko" ul. Warszawska 155 tel. 41 331 10 74 ; 606 119 228 
 

ŚSM zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na półkolonie artystyczne   
27 - 31 stycznia " Tworzę więc jestem" 

3 - 7 lutego " Przygoda ze sztuką" Zima 2020 
W programie: zajęcia ceramiczne, warsztaty malowania toreb, tworzenia slime, wykonywanie 

breloków i bransoletek, basen, zajęcia sportowe, zajęcia taneczne, codzienne wyjścia na zajęcia poza 
klubem, gry i zabawy integracyjne oraz wiele innych atrakcji. 

 
Zajęcia półkolonijne dostępne są w dwóch opcjach: 7.45-15.30 oraz 10.00- 15.00  

 
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI PRAGNĄCE ATRAKCYJNIE SPĘDZIĆ FERIE 
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SPORTOWE FERIE W Z MOSIREM 2020” 27.01-7.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt Dzień Planowane imprezy 
Pływalnia FOKA 
Os. Barwinek 31 

41 367 68 38 
zapisy na naukę 

pływania: 
(w kasie pływalni) 
od 20.01.2020 r. 

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 
zapisy na naukę 

pływania:605 355 244 

Poniedziałek – 
Piątek 

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

 
Darmowe wejścia: 

13:00 – 15:15 duży basen 
Pływalnia ORKA 
Ul. Kujawska 18 

41 367 67 25 
zapisy na naukę 

pływania: 
533 691 776 

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: 

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 
wtorek, środa, 

czwartek, piątek 
Darmowe wejścia: 

11:30 – 12:15, 12:15 – 13:00, 13:00 – 13:45 

Lodowisko* 
Ul. Szczecińska 1 

41 368 80 81 
27.01 – 7.02 

Darmowe wejścia na lodowisko dla dzieci i młodzieży: 10:00–11:00, 
11:00 -12:00 

 
Zapisy na naukę pływania pod w/w numerami telefonów od 20 stycznia 2020 r. ! 

*Otwarcie lodowiska uzależnione jest od warunków atmosferycznych. 
Darmowe wejścia na baseny, organizowane w ramach ferii 2020 za okazaniem legitymacji szkolnej. 

www.mosir.kielce.pl 



19 
 

Młodzieżowy Dom Kultury , ul. Kozia 10a, 25-001 Kielce,  
tel. 41 36 76 650, e-mail: impresariat@mdkkielce.pl 

Wszystkie zajęcia mają charakter otwarty i są bezpłatne. 
Poniedziałek 27.01.2020 

16.00- 17.30  Bal na rozpoczęcie ferii  pt. “Tanecznym krokiem przez bajki i baśnie’ 
                       (A. Lech-Bętkowska, E. Sorbian, R. Suliga, M. Kajtek, S. Nieczajew) 
10.00 -13.00 Grupa I Wielkoformatowa gra przygodowa - wykonanie planszy, pionów oraz kart   
                      tematycznych. Wspólna gra z uczestnikami warsztatów (Eliza Głowacka,                   
                      Zuzanna Starzyńska) - Warsztaty otwarte dla dzieci (zapisy prowadzi: Eliza Głowacka     
                      s.103 oraz Zuzanna Starzyńska s. 101 pon. 15.30 – 18.30 śr. 15.30 – 18.30) 
10.30- 11.45- Art and Fun In English. Excercise your English In Art Workshop – warsztaty  
                      plastyczne po angielsku dla wszystkich chętnych dzieci. (Ilość miejsc ograniczona –  
                     15  osób. s.101 zapisy u p. Oliwii Hildebrandt ) 
12.00 -15.00 -„Igła, nitka i guzik z pętelką” – Kreatywne warsztaty krawiecko projektowe.  
                      Cz. I -Gałgankowy skarb. Zajęcia dla dzieci szkolnych 6- 11 lat (Ilość miejsc       
                      ograniczona – 15 osób. s.101 zapisy u p. Oliwii Hildebrandt ) 
14.00-15.30 -"Tuszę, iż tuszem się nie utłuszczę"(Joanna Biskup-Brykczyńska) GR I, sala 204  
                       rysunki tuszem, dla dzieci 7-12 lat,( 10 osób) 
15.30-17.00-"Tuszę, iż tuszem się nie utłuszczę"(Joanna Biskup-Brykczyńska)  GR II, sala 204   
                       rysunki tuszem, dla dzieci 7-12 lat,( 10 osób) 
10.00-13.00- „Zimowe ferie z piosenką” (Marzena Trzebińska)- otwarte warsztaty wokalne 
14.00-14:45 - Warsztaty gry na ukulele (Alicja Zawisza), dla początkujących i zaawansowanych. 
Sala 100  
14.45-15.30 - Warsztaty gry na perkusjonaliach i cajonie (Alicja Zawisza)-drewniany instrument  
                       perkusyjny pochodzący z kontynentu afrykańskiego. Instrument ma zwykle kształt   
                       prostopadłościanu. Sala 100.  
16.00-18.15 -"Coco" Kino MDK - (Alicja Zawisza),  Opis filmu: Dwunastoletni meksykański  
                       chłopiec imieniem Miguel usiłuje zgłębić tajemnice rodzinnej legendy. 
9.00-15.00 -  Dzień Otwarty w MDK (Michał Leśnik)- Dzień  prezentacji  instrumentów  
                      muzycznych występujących w ORKIESTRZE DĘTEJ. Pokaz z możliwością   
                      osobistego zapoznania z instrumentem 
11.00-12.30 -BABINIEC (Małgorzata Sęk) Impreza skierowana jest do dziewczynek (6-10 lat) 
.                      W programie imprezy m.in.: 
                      - profesjonalni fryzjerzy którzy będą wykonywać każdej uczestniczce fryzuję  
                        karnawałową, 
                      - wymiana bibelotami (tj. bransoletki, korale, pierścionki czy kolczyki) 
                      - zespół medyczny który będzie ćwiczył udzielanie pierwszej pomocy, 
                      - zawodowi Policjanci z wydziału Ruchu Drogowego, którzy uczyć nas będą  
                        bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Wtorek 28.01. 2020 
10.00 – 13.15 “Militaria XX wieku, muzyka oraz skarby Kielc, czyli “Na artystycznym 
poligonie 
                              historii” (A. Lech-Bętkowska, R. Suliga)      
 spacer po muzycznych Kielcach, 
 zajęcia z militariami 
 ciekawostki historyczne z czasów 20-lecia międzywojennego, 
 odwiedziny Muzeum Historii Kielc 
 nauka  pieśni “Gaude Mater Polonia” i innych związanych z Kielcami, 
 tworzenie z plasteliny starego herbu Kielc oraz innych symboli kieleckich 
14.00 – 17.00 “W krainie tetrapoda i ryb pancernych” cz. II ( bilety MZK)– wyjście do 
Centrum Geodukacji  (A. Lech-Bętkowska, R. Suliga) 
10.00-13.00 Warsztaty żonglerskie (8-16 lat) Grażyna Rem-Kret 
15.00-17.00 Kreatywny Maluch( 3-6 lat) Maria Kajtek 
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                    Gry i zabawy integracyjne z form plastycznych i teatralnych 
10.00- 13.00„Zimowe ferie z piosenką”(Marzena Trzebińska)- otwarte warsztaty wokalne 
14.00 – 14.45 Warsztaty gry na ukulele, dla początkujących i zaawansowanych. (Alicja Zawisza)    
Sala 100. 
14.45 – 15.30 Warsztaty gry na perkusjonaliach i cajonie (drewniany instrument   
                       perkusyjny pochodzący z kontynentu afrykańskiego) (Alicja Zawisza) Sala 100. 
16.00 – 18.15 "SING” Kino MDK - (Alicja Zawisza)  
14:00-17:45 "Filc, nitka, włóczka"(Joanna Biskup-Brykczyńska) Szycie maskotek, filcowanie na  
                              
                                              ZAPISY U NAUCZYCIELA, sala 204 

Środa 29.01.2020 
12.00 -14.45 -„Igła, nitka i guzik z pętelką” – Kreatywne warsztaty krawiecko projektowe.  
                        Cz. II -Poducha od ucha do ucha. Zajęcia dla dzieci szkolnych 6- 11 lat (Ilość miejsc   
                        ograniczona – 15 osób. s.101 zapisy u p. Oliwii Hildebrandt ) 
15.00-18.00 – Zajęcia dla młodzieży – otwarta pracownia rysunku i projektowania, seans filmowy  
                      o sztuce „COCO Chanel” s.101/8 
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   cz. I (Aneta Lech-Bętkowska, Alicja Zawisza) 
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 cz. II(Aneta 
Lech-Bętkowska, Alicja Zawisza) 
10.00-13.00 Warsztaty teatralne dla dzieci (5-10 lat) (Sławomira Nieczajew, Maria Kajtek) 
-oddech, dykcja, gry darmowe, etiudy teatralne, praca głosem, krótkie przedstawienia teatralne 
10.00-13.45 Wyjście do Galerii Winda lub BWA (ewentualnie do Pałacyku Zielińskiego) na 
 wystawę malarstwa, po powrocie  warsztaty plastyczne związane z tematem wystawy ( Eliza 
Głowacka, Zuzanna Starzyńska) 
15:15-16:45" Czesiek piekarz" - rysunki inspirowane wycieczką, sala 204 (Joanna Biskup-
Brykczyńska) Wycieczka do starych piekarni i zakładów rzemieślniczych dla dzieci 7-10 lat 
ZAPISY U NAUCZYCIELA, grupa max 15 osób. Zbiórka w sali 204 godz. 13:00, powrót 15:00 
10.00- 13.00 „Zimowe ferie z piosenką” (Marzena Trzebińska)- otwarte warsztaty wokalne 

Czwartek 30.01.2020 
16.00- „NASZE TALENTY” ( Regulamin www.mdkkielce.pl) 
Jeśli masz talent: Taneczny, akrobatyczny, recytatorski lub aktorski, z pasją grasz na jakimś 
instrumencie albo żonglujesz ,może jesteś iluzjonistą lub potrafisz naśladować np. słynnych artystów 
A może posiadasz inne talenty!! Jeśli tak to ,ten przegląd jest dla Ciebie! 

10.00 – 11.30  „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POSZUKIWACZEM SKARBÓW” (A. Lech- 
Bętkowska, Alicja Zawisza) 
-zajęcia archeologiczne cz. I 
-prezentacja multimedialna oraz wycieczka „Średniowieczne Kielce” 
15.00-17.00 Kreatywny Maluch( 3-6 lat) Maria Kajtek 
                    Gry i zabawy integracyjne z form plastycznych i teatralnych 
10.00-11.30 Warsztaty plastyczne “ZIMOWY OGRÓD”-malarstwo monochromatyczne (Eliza  
Głowacka) 
11.00 – 13.00- wycieczka do Muzeum Narodowego Pałac Biskupów Krakowskich- zwiedzanie  
                    Galerii Malarstwa Polskiego – nowej ekspozycji – dla wszystkich chętnych dzieci, zapisy  
                     Oliwia Hildebrandt, koszt biletu 1zł Zapisy u p. Oliwii Hildebrandt 
11.45 – 13.15   „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POSZUKIWACZEM SKARBÓW” ” (A. Lech-               
                     Bętkowska, Alicja Zawisza) 
                   -zajęcia archeologiczne cz. II 
                   -zajęcia praktyczne- szukanie artefaktów zatopionych w czasie (praca na wykopaliskach)    
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10.00 – 11.30   „NAWET NIE WIESZ CO POTRAFISZ…”(A. L. B i M. Kuśmierczyk) 
                       - cuda z plastikowych butelek, włóczek i gałganków cz. I  
10.00-13.00 "Born in the PRL" (Joanna Biskup-Brykczyńska) wycieczka do Muzeum Zabawek na 
nowa wystawę  pokazującą życie dzieci i młodzieży  w latach 80tych.zZapisy u nauczyciela, grupa 
max 15 osób. Zbiórka sala 204 godz. 10:00,   powrót 13:00 

10.00- 12.15- „Zimowe ferie z piosenką”(Marzena Trzebińska)- otwarte warsztaty wokalne. 
9.30-11.00- Otwarte zajęcia wokalne (Grażyna Budziasz) 

Piątek 31.01.2020 
15.00-17.00 Kreatywny Maluch( 3-6 lat) Maria Kajtek 
                    Gry i zabawy integracyjne z form plastycznych i teatralnych 
10.00- 12.12 „Zimowe ferie z piosenką”(Marzena Trzebińska)- otwarte warsztaty wokalne 

Poniedziałek 03.02.2020 
10.00-16.00-PRZESŁUCHANIA WOKALNE „Pasje i talenty” kat. I. II, III, IV (Regulamin     
                    www.mdkkielce.pl) 
11.00-14.00 Eliminacje do konkursu PASJE I TALENTY w kategorii PLASTYKA 
15.00-17.00 Kreatywny Maluch( 3-6 lat) Maria Kajtek 
                    Gry i zabawy integracyjne z form plastycznych i teatralnych 
11.00-14.00-Otwarte warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w ramach eliminacji do  
                    konkursu PASJE I TALENTY w kategorii plastyka, S.101/103 Oliwia Hildebrandt,   
                    Zuzanna Starzyńska.  
15.30-17.15-Programowanie w C++( Paweł Król) -6 wolnych miejsc dla dzieci i młodzieży spoza  
                     MDK. Zapisy u nauczyciela. 
15.30-18.30-TRZYDNIOWA WSZECHNICA SZACHOWA (Anna Kot) -Atrakcyjna forma zajęć 
czeka na każdego chętnego dużego i małego. Przygotowane będą : konkurs rozwiązywania zadań, 
drużynowy konkurs szachowy oraz indywidualny turniej szachowy, w którym uczestnicy będą mogli 
zdobyć kategorie szachowe. Na podsumowanie wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki  

Wtorek 04.02.2020 
10.00-15.15- Przesłuchania wokalne „PASJE I TALENTY” kat. V, VI, VII (Regulamin  
                     www.mdkkielce.pl) 
15.00-17.00 Kreatywny Maluch( 3-6 lat) Maria Kajtek 
                     Gry i zabawy integracyjne z form plastycznych i teatralnych 
11.00 -13.15- Konsultacje uczestników „MAMY TALENT”(Dorota Krzysztofik) 
15.30-17.15- Programowanie w C++( Paweł Król) -6 wolnych miejsc dla dzieci i młodzieży spoza  
                     MDK. Zapisy u nauczyciela. 

Środa 05.02.2020 
15.00-17.00 Kreatywny Maluch( 3-6 lat) Maria Kajtek 
                    Gry i zabawy integracyjne z form plastycznych i teatralnych 
11.00-14.00-KONCERT LAUREATÓW “PASJE I TALENTY” (wokal, taniec, instrumenty, 
plastyka) -KCK Mała Scena 
15.30-18.30-TRZYDNIOWA WSZECHNICA SZACHOWA (Anna Kot) -Atrakcyjna forma zajęć 
czeka na każdego chętnego dużego i małego. Przygotowane będą : konkurs rozwiązywania zadań, 
drużynowy konkurs szachowy oraz indywidualny turniej szachowy, w którym uczestnicy będą mogli 
zdobyć kategorie szachowe. Na podsumowanie wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki 

Czwartek 06.02.2020 
10.00-13.00 Warsztaty teatralne dla dzieci (5-10 lat) (Sławomira Nieczajew, Maria Kajtek) 
-oddech, dykcja, gry darmowe, etiudy teatralne, praca głosem, krótkie przedstawienia teatralne 
10.00-13.00 Warsztaty plastyczne “Fascynujące życie roślin”-malarstwo witrażowe- Eliza 
Głowacka  (zapisy: pracownia 103, codziennie 15.00-18.00) 

Piątek 07.02.2020 
15.30-18.30-TRZYDNIOWA WSZECHNICA SZACHOWA (Anna Kot) -Atrakcyjna forma zajęć 
czeka na każdego chętnego dużego i małego. Przygotowane będą : konkurs rozwiązywania zadań, 
drużynowy konkurs szachowy oraz indywidualny turniej szachowy, w którym uczestnicy będą mogli 
zdobyć kategorie szachowe. Na podsumowanie wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki 
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KLUB WOLNA STREFA 
Kielce, ul. Posłowicka 98,  tel. 41  367 - 60 – 89,  www.poslowicka.wolnastrefa.pl 

 
Data Program klubowy 

27.01.2020 
Poniedziałek 

- omówienie planu ferii zimowych  
- przeprowadzanie zajęć profilaktycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas ferii 
zimowych, wizyta funkcjonariusza Policji 
- gry i zabawy integracyjne  

28.01.2020 
Wtorek 

- zajęcia ruchowe 
- zabawy i gry stolikowe   
- zajęcia plastyczne - kolorowanki 

29.01.2020 
Środa 

- turniej w tenisa stołowego 
- łamigłówki logiczne online 
- spotkanie z pracownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach 
- quiz wiedzy o Polsce 

30.01.2020 
Czwartek 

- turniej gry w szachy 
- dyskoteka 

31.01.2020 
Piątek 

- karaoke 
- zajęcia plastyczne – papierowiklina 
- gry i zabawy grupowe („Prowadź mnie pilocie”, „Znajdź mi tę rzecz”) 

03.02.2020 
Poniedziałek 

- gry stolikowe 
- wyjazd do parku trampolin w Kielcach 

04.02.2020 
Wtorek 

- wizyta wolontariuszy z innych krajów  
- Eurobusiness 
- zajęcia ruchowe 

05.02.2020 
Środa 

- wizyta wolontariuszy z innych krajów (2) 
- zajęcia plastyczne - wyklejanki 
- gry integracyjne: zabawa w gorące krzesło, zabawa w siano 

06.20.2020 
Czwartek 

- wizyta wolontariuszy z innych krajów (3) 
- gra w „Państwa – Miasta” 
- rozgrywki szachowe 

07.02.2020 
Piątek 

- karaoke  
- wycieczka do Geoparku w Kielcach 
- podsumowanie ferii 
 

 
KLUB WOLNA STREFA 

Kielce, ul. Orla, tel: 530 235 533,  www.orla.wolnastrefa.pl 

Poniedziałek 
27.01.2020 

 

Bezpieczne ferie, praca plastyczna, przypomnienie regulaminu i zasad uczestnictwa w zajęciach 
prowadzonych w klubie Wolna Strefa 
Warsztaty w Muzeum Narodowym w Kielcach od godz. 10.00-12.00 
Maski karnawałowe- prace plastyczne w klubie WS Orla  

Wtorek 
28.01.2020 

 

Wyjście na basen przy ul. Kujawskiej o godz. 11.00-13.00 
Zajęcia ruchowe w klubie WS Orla 
Ferie z Komendą Miejską Policji w Kielcach” bezpieczne i zdrowe ferie zimowe 

Środa 
29.01.2020 

 

Warsztaty bajkowe w Muzeum Narodowym w Kielcach od godz. 10.00-12.00 
„Mały chemik” -wykonujemy eksperymenty chemiczne (slajmy, masa porcelanowa, masa 
solna) 

Czwartek 
30.01.2020 

 
Wyjście na basen ul. Kujawska w godz. 11.00-13.00, w klubie sekcja sportowo-rekreacyjna, 
turniej gier planszowych 

Piątek Warsztaty bajkowe w Muzeum Narodowym w Kielcach od godz. 10.00-12.00.  W klubie 
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31.01.2020 
 

szyjemy poduszeczki, emotikonki, awatarki   

Poniedziałek 
3.02.2020 

 

Warsztaty w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach od godz. 10.00-13.00, Dlaczego należy 
dokarmiać ptaki i czym nam wolno je dokarmiać. Pogadanka oraz zimowy spacer nad kielecki 
zalew 

Wtorek 
4.02.2020 

Wyjście na basen przy ul. Kujawskiej w Kielcach, od godz. 11.00-13.00, zajęcia plastyczne: 
decoupage, scrapbooking itp. 

Środa 
5.02.2020 

Warsztaty w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach od godz. 10.00-13.00, wyjście na plac 
zabaw przy ul. Olszewskiej  

Czwartek 
6.02.2020 

Przystań dla sztuki- warsztaty w Kieleckim Centrum Kultury. W klubie: quizy, dyskusja, 
sekcja sportowa: turniej ping-ponga 

Piątek 
7.02.2020 Wyjazd na basen w Morawicy o godz. 12.00-15.00 

 
KLUB WOLNA STREFA 

Kielce, ul. Naruszewicza, tel.  690 03 00 02,  www.naruszewicza.wolnastrefa.pl 

Poniedziałek 
27.01.2020 

-  omówienie planu ferii zimowych 
zajęcia w sekcjach; 
- tenis stołowy/ piłkarzyki; 
- gry i zabawy; 

Wtorek 
28.01.2020 

- zajęcia z dramy; 
- gry i zabawy integracyjne: kim jestem? 
- konkurs karaoke; 

Środa 
29.01.2020 

- zajęcia plastyczne, 
- zajęcia z nauki gry w tenisa stołowego, koszykówkę 
- gry i zabawy; 

Czwartek 
30.01.2020 

- aerobik z seniorami – warsztaty ruchowe- integracja międzypokoleniowa godz. 10.00 
- dla pozostałych zajęcia w  klubie - gry i zabawy planszowe  

Piątek 
31.01.2020 

- gry i zabawy klubowe; 
- wycieczka krajoznawcza po mieście; 
- wyjście na basen Koral w Morawicy; 

Poniedziałek 
3.02.2020 

 

- turniej piłki nożnej dwójek na hali ( hala klubowa) 
- gry i zabawy; 

Wtorek 
4.02.2020 

- zajęcia plastyczne;  
- zabawy ruchowe; 
- gry i zabawy klubowe 
- turniej gry w „Państwa-Miasta” 

Środa 
5.02.2020 

-  Międzyklubowy Turniej Tenisa Stołowego; 
- gry i zabawy; 

Czwartek 
6.02.2020 

- wyjście do parku trampolin; 
 - gry i zabawy klubowe; 
- warsztat pt.„ Czym jest pasja” 

Piątek 
7.02.2020 

- podsumowanie ferii;  
- wyjście do Geoparku g. 13.00; 

Poniedziałek 
 

27.01.2020 
03.02.2020 

- quizy: przyrodnicze, historyczne, geograficzne, z wiedzy ogólnej 
- kalambury 
- „Mistrz Słowa” 
- szachy 
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- scrabble 
- gra karciana po angielsku – „UNO” 
- rebusy, krzyżówki, łamigłowki 

Wtorek 
 

28.01.2020 
04.02.2020 

Przygoda z kulturą 
- spotkanie z ksiązką 
- wyjścia do kina 
- konkurs literacki 
- wyjścia do muzeów  
- konkurs z wiedzy o filmach 

Środa 
 

29.01.2020 
05.02.2020 

Gry i zabawy 
- gra planszowa „Eurobiznes”   
- pudełko z zadaniami 
- „Mafia”, „Wilkołaki” 
- „Twister” 
- „Jenga” 
- „Gra w Życie” 
- „Bimgo” 
- zabawy na świeżym powietrzu 

Czwartek 
 

30.01.2020 
06.02.2020 

Zostań artystą  
- pirografia 
- prace z drewnem 
- prace kredką: akwarelową, ołówkową, pastelą 
- malowanki relaksacyjne 
- tworzenie obrazu plamą 
- decoupage 
- szydełkowanie 

Piątek 
 

31.01.2020 
07.02.2020 

Turnieje i konkursy 
- turniej w bilarda 
- turniej w piłkarzyki 
- turniej w ping-ponga 
- turniej szachowy 
- konkurs kulinarny 

 
KLUB WOLNA STREFA 

Kielce, ul. Żeromskiego, tel.  41 313 33 88,  www.żeromskiego.wolnastrefa.pl 

Poniedziałki 
27.01.2020 
3.02.2020 

NAPRZECIW KULTURZE 
Zajęcia obejmowałyby warsztaty kreatywnego pisania, poniekąd podrzucają sztampowe 
sposoby obcowania z kulturą słowa. Ponadto poniedziałki to doskonały dzień na integrację  
z nowymi kolegami i koleżankami poprzez wyjście do kina na wartościowy film, czy też 
muzeum. Poza tym w ofercie znajdzie się możliwość obcowania z ciekawą literaturą w 
niezwykłym kąciku czytelniczym. To plan na bycie aktywnym odbiorcą i użytkownikiem 
tekstów kultury. 
* Dodatkowo w harmonogramie znajdą się warsztaty profilaktyczne poświęcone bezpieczeństwu 
podczas ferii. 

Wtorki 
28.01.2020 
4.02.2020 

ŚWIĘTO GIER 
Wtorki wyróżniać się będą możliwością zabawy przy grach strategicznych i podchodach. 
Szczególną atrakcją będą quizy z nagrodami. Poznamy zapomniane gry, skonstruujemy również 
własną – co pozwoli nam na grę według własnych zasad. Dodatkową atrakcją będzie godzina  z 
językiem angielskim, w czasie której będziemy komunikować się tylko w tym języku. 
Miłym zakończeniem dnia będzie możliwość udziału w klubowym karaoke.  

Środy 
29.01.2020 
5.02.2020 

NAJSILNIEJSZE SKRZYDŁA SZTUKI 
Dwa najsilniejsze skrzydła sztuki to nic innego jak dwie, na co dzień, najprężniej działające 
sekcje artystyczne. Wśród szerokich kompetencji kadry poprowadzimy otwarte warsztaty dla 
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młodzieży, która osiągnęła już znaczne sukcesy na polu ekspresji i wystąpień publicznych. 
Podobnie rzecz ma się ze sztuką plastyczną – po skompresowanych warsztatach plastycznych 
dzieci będą mogły spróbować swoich sił w międzyklubowym konkursie „Miasto pełne snów”. 
Prace zostaną ocenione przez profesjonalnych artystów-plastyków. 

Czwartki 
30.01.2020 
6.02.2020 

ROZMOWY CZWARTKOWE 
Zajęcia przewidują spacery po mieście oraz zajęcia z fotografii w teorii i praktyce (plener). Przy 
sprzyjającej pogodzie planujemy także wyjść na sanki. Dla domatorów proponujemy spotkanie 
integrujące poświęcone przedstawieniu swoich pasji – wśród nas jest bowiem wielu 
kolekcjonerów. Miejmy nadzieję, że zechcą zaprezentować swoje skarby szerszemu 
audytorium. 

Piątki 
31.01.2020 
7.02.2020 

SPORT TO ZDROWIE 
W piątki planujemy zajęcia taneczne (jazz i k’pop). To szansa na dołączenie do niezwykle 
utalentowanej grupy tanecznej. Dla tych, którzy nie przepadają za ekstremalnie intensywnym 
wysiłkiem fizycznym proponujemy wyjście na łyżwy oraz udział w międzypokoleniowym 
turnieju tenisa stołowego. 

 
KLUB WOLNA STREFA 

Kielce, ul. Karczówkowska 36 tel: 41 36 69 417, www.karczowkowska.wolnastrefa.pl 

27.01.2020 
Poniedziałek 

10.30– 11.30  Warsztaty plastyczne - plakat- „Wymarzona zima”  
11.30- 13.00  Fast Food na zdrowo- warsztaty kulinarne (hamburgery)  
13.00- 15.30 Zajęcia ruchowe – „Tor przeszkód dla najmłodszych” 

28.01.2020 
Wtorek 

10.30- 11.30  „Bezpieczne ferie” (pogadanka, nagranie audycji radiowej o tematyce 
bezpiecznego wypoczynku zimą);  

11.30- 13.00 Warsztaty plastyczne- „Maski karnawałowe”   
13.00- 15.30  Turniej gier planszowych 

29.01.2020   
Środa 

10.30- 11.30  Turniej piłki halowej / Gry zręcznościowe (np.: dwa ognie, wygibajtus)   
11.30- 13.00  Warsztaty „Ekologia wokół nas -  jak możemy dbać o środowisko nawet w swoim 
domu-temat: segregacja śmieci” 

13.00- 15.30  Zajęcia instruktarzowe dla najmłodszych - nauka gry w bilarda / Turniej grupy 
starszej – piłkarzyki 

30.01.2020  
 Czwartek 

10.30- 11.30 „Turniejowy zawrót głowy” – Państwa Miasta/ 1 z 10   
11.30- 13.00 Szalone puzzle /Fast Food na zdrowo– warsztaty kulinarne (frytki z piekarnika + 
sałatka)  

13.00- 15.30  Gra w unihokeja/ Wyklejanki z bibuły 
31.01.2020  

    Piątek 
10.30- 11.30  Gra „Quiz o zwierzętach”/ Warsztaty  plastyczne- origami 
11.30- 13.00  Matematyka na wesoło dla małych i dużych- konkurs 
13.00- 15.30  Spacer do rezerwatu „Kadzielnia” 

03.02.2020     
Poniedziałek 

10.30- 11.30 Warsztaty plastyczne „Zimowe wariacje” z użyciem farb 3D 
11.30- 13.00  Fast Food na zdrowo– warsztaty kulinarne (hot-dog)  
13.00- 15.30  „Rusz Głową” –warcaby, szachy, sudoku 

04.02.2020 
Wtorek 

10.30 -11.30 –10.30– 11.30 Turniej gier konsola „PLAY STATION”- gra  „FIFA” 
11.30 -13.00 - 11.30- 13.00 Pojedynek „Rusz Głową” – czyli gry planszowe dla małego i 

dużego – „Chińczyk”, „Czacha dymi” ,”Uno”.  
13.00- 15.30 Mini turniej w piłkę halową 

05.02.2020   
     Środa 

 10.30- 11.30 Warsztaty plastyczne – decoupage/ Tenis stołowy 
 11.30- 13.00 Konkurs z wiedzy „Milionerzy”/Podchody-gra w terenie 
 13.00- 15.30 Zabawa dla małego i dużego – Kalambury           

06.02.2020       
Czwartek 

10.30 -11.30  -  Turniej „Scrabble”/ Gra w „Państwa i Miasta” 
11.30- 13.00  Fast Food na zdrowo– warsztaty kulinarne (warzywna tortilla)  
13.00- 15.30 „Turniejowy zawrót głowy”- „Koło Fortuny”  

07.02.2020 
Piątek 

10.30 -11.30 -   10.30– 11.30 Warsztaty plastyczne- Rysowanie ulubionych postaci filmowych 
13.00  Wycieczka do Centrum Geoedukacji- Geopark Kielce 

KLUB WOLNA STREFA 
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Kielce, Os. Na Stoku 98, tel.  www.nastoku.wolnastrefa.pl 

27.01.2020  
Poniedziałek 

10.30 - 11.00 Spotkanie organizacyjne " Moje Bezpieczne Ferie"  
11.00 - 12.30 Zajęcia plastyczne (wydzieranki, zdobienie rzeczy codziennego użytku, wypalanie 
w drewnie) 
12.30 – 13.30 Kącik kulinarny 
13.30 – 15.30    13.00 -15.30 Kalambury Klubowe 

28.01.2020 
Wtorek 

10.30 - 12.30  Filmoteka  
12.30 - 13.30     Warsztaty Top Chef Młodej Strefy 
13.30 - 15.30     Warsztaty  Wizażu (manicure, zdobienie paznokci) 
13.30 - 15.30 Zajęcia sportowo – rekreacyjne - Mini turniej w piłkarzyki 

29.01.2020   
Środa 

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/gimnastyka przy 
muzyce relaksacyjnej    

30.01.2020 
Czwartek 

10.30 - 12.30 -  Zajęcia profilaktyczne „Stop przemocy” 
12.30 – 13.30 -Kącik kulinarny 
13.30 - 15.30 – Kulturalny czwartek  

31.01.2020  
Piątek 

10.30 – 12.30 - Karaoke – konkurs 
14.30 - 15.30 – Dyskoteka  karnawałowa/ konkursy dla dzieci i młodzieży : np. Mam talent, 
Drzewko Mądrości, itp. 

03.02.2020  
Poniedziałek 

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

04.02.2020 
 Wtorek 

12.30 - 13.30 Kącik kulinarny 
13.30 - 15.30 Warsztaty  Wizażu 
13.30 - 15.30 Zajęcia sportowo-rekreacyjne Mini turniej w piłkarzyki 

05.02.2020   
Środa 

10.30 – 12.30 Gry i zabawy planszowe / gry i zabawy logiczne 
12.30 – 13.30  Zajęcia profilaktyczne „Moje bezpieczeństwo w sieci” które poprowadzi 
policjant z I Komisariatu w Kielcach 
13.30 – 15.30 Mini turniej w tenisa stołowego/ gimnastyka przy muzyce relaksacyjnej    

06.02.2020 
 Czwartek 

10.30-12.30 -  Warsztaty plastyczne: maski karnawałowe 
12.30 – 13.30 Kącik kulinarny 
13.30-15.30 – Kulturalny czwartek - zajęcia warsztatowe 

07.02.2020 
Piątek 

10.30 -11.30 -   10.30 – 12.30 - Karaoke - konkurs 
12.30 – 13.30 Kącik kulinarny  
14.30-15.30 – Dyskoteka „Bal Przebierańców” król i królowa dyskoteki 

 
 

KLUB WOLNA STREFA 
Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 tel: 41 362 56 40,  www.jnj.wolnastrefa.pl 

27.01.2020 
Poniedziałek 

10.30–11.00  Pogadanka na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego w trakcie ferii 
zimowych. 
11.30-13.00 „Kolory kuchni” - Czyli poznajemy kulturę żywienia mieszkańców różnych 
zakątków  świata” 
12.00-15.30 - gry i zabawy w klubie –tenis stołowy, piłkarzyki, unihokej 
15.30-16.00 porządkowanie sal po zajęciach. 

28.01.2020 
Wtorek 

10:30-14:30  Wyjazd na pływalnie Koral w Morawicy 
11.00-15.00 Zajęcia modelarskie: Makieta z budynkami, samolotami oraz samochody i wozy 
bojowe. 
13.30 - 15.00 Klubowe rozgrywki w „Unihoka i piłkarzykach” 
15.30-16.00 porządkowanie sal po zajęciach. 
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29.01.2020 
Środa 

11.00-15.00 Wyjście do Centrum Geoedukacji w rezerwacie Wietrznia 
12.00-13.00 Warsztaty w studiu Radio Wolna Strefa: „3 kwadranse” Audycja pt. „Znane utwory 
znanych       wykonawców”. 
15.30-16.00 porządkowanie sal po zajęciach. 

30.01.2020 
Czwartek 

11.00-15.00Zajęcia modelarskie: Makieta z budynkami, samolotami oraz samochody i wozy 
bojowe. 
11.30-14.00  gry i zabawy w klubie ( piłkarzyki, gry planszowe, zabawy ruchowe). 
12.00 -15.30Wyjście na lodowisko. 
15.30-16.00 porządkowanie sal po zajęciach. 

31.01.2020 
Piątek 

10:00-16:00 Wyjście do parku trampolin FlySky przy ul. Skrajnej. 
11.00- 13.00 Zajęcia plastyczne – kolaż z kawałków papieru. 
12.00-15.00 „Kolory kuchni” czyli poznajemy kulturę żywienia mieszkańców różnych 
zakątków świata. 
15.30-16.00  porządkowanie sal po zajęciach. 

03.02.2020 
Poniedziałek 

10:00-16:00 Zajęcia ruchowo – rekreacyjne( ścianka wspinaczkowa), 
11.00-14.00  gry i zabawy w klubie ( piłkarzyki, gry planszowe, zabawy ruchowe). 
12:00-15:00 Zajęcia plastyczne- „Zima w mieście” 
15.30-16.00 porządkowanie sal po zajęciach. 

04.02.2020 
Wtorek 

10.00-16.00 Ognisko i jazda konna w Ośrodku jeździeckim Bilcza-Zastawie 
13:30-15:30„Kolory kuchni” Czyli poznajemy kulturę żywienia mieszkańców różnych 
zakątków świata. 
15.30-16.00 porządkowanie sal po zajęciach. 

05.02.2020 
Środa 

12.00-13.00 Warsztaty w studiu Radio Wolna Strefa: „3 kwadranse” Audycja pt: „Z muzyką 
przez życie” 
13.30- 15.30 Zajęcia taneczne „Zumba” oraz zabawy ruchowe w klubie 
15.30-16.00 porządkowanie sal po zajęciach 

06.02.2020 
Czwartek 

10:30-14:30 Wyjazd na pływalnie Koral w Morawicy 
11.00-13.00 Zajęcia plastyczne: Ferie: wrażenia na kartce papieru - gry i zabawy  
15.30-16.00 porządkowanie sal po zajęciach 

 
07.02.2020 

Piątek 

10.30- 13.00 „Kolory kuchni” czyli poznajemy kulturę żywienia mieszkańców różnych  
                     zakątków świata. 
11.00-15.00 Zajęcia modelarskie: Prezentacja wykonanych prac. 
13.00- 15.30 Zajęcia rekreacyjno–ruchowe (kręgle) 
15.30-16.00 porządkowanie sal po zajęciach 
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Ferie z Historią - Szlakiem Średniowiecznej Wiślicy 
 
Lekcja muzealna ma na celu przybliżyć bogatą historię średniowiecznej Wiślicy. Spacer z mapą 
połączony ze zwiedzaniem zabytków, przeniesie uczestników w czasy średniowiecza, kiedy to miasto 
było u szczytu prosperity. Dodatkowo młodzież zapozna się jak prawidłowo czytać z mapy i czym jest 
kartografia. 
Czas trwania ok. 1–1,5 godz., cena 5 zł od osoby, minimalna liczba uczestników 10 osób, maksymalna 
30 osób, brak ograniczeń wiekowych 
 

Muzeum Narodowe w Kielcach, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, pl. Zamkowy 1 
Rezerwacja telefoniczna:  tel. 660 957 875  lub e-mail: edukacja@mnki.pl 

 
27.01.2020 Zimowa poszewka na poduszkę techniką graficzną 
28.01.2020 Chatka przestrzenna zimową porą 
29.01.2020 Czas na ferie – zegary ścienne 
30.01.2020 Czas na ferie – zegary ścienne 
31.01.2020 Warsztat artysty – pejzaż zimowy na podobraziach 

 Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3 
3.02.2020 Album wspomnień 
4.02.2020 Zimowa orkiestra własnej roboty 
5.02.2020 Pan Mróz i Pani Mróz w warsztacie plastycznym 
6.02.2020 Plecak na podróż – zimą i latem 
7.02.2020 Fantastyczne zoo – makieta  

 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 10.00, czas trwania ok. 1–1,5 godz., 
cena 7 zł od osoby za 1 warsztat, minimalna liczba uczestników 5 osób, maksymalna 30 osób, 
brak ograniczeń wiekowych.  

 
Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, ul. Batalionów Chłopskich 2a 

Rezerwacja telefoniczna:  tel. /+48/ 41 300 20 69, kom. /+48/ 730 729 200   
lub e-mail: wislica@mnki.pl 

  
 



Kielce

Urząd Miasta Kielce
ul. Rynek 1, 25-303 Kielce

ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel. 41 36 76 000

www.um.kielce.pl

Wydział Edukacji, kultury i Sportu
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