Filia nr 2
ul. Świtezianki 4
tel. 89 533 50 52
Ferie z rodziną Miziołków, zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o książkę „Dynastia Miziołków”
autorstwa Joanny Olech. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 11.30:
✔
✔
✔
✔

27.01 Trudne słówka. CZEMPION/ CZEMPIONAT
29.01 Trudne słówka. INKASOWAĆ/ INKASENT
03.02 Trudne słówka. ILUZJA/ ILUZJONISTA
05.02 Trudne słówka. PIKTOGRAM

MultiCentrum
ul. Limanowskiego 8
tel. 89 526 65 17
W okresie ferii zimowych proponujemy dzieciom udział w warsztatach odbywających się na pięciu
modułach:
Multikid – edukacyjne zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu Multikid;
Multitechnika – warsztaty techniczne z wykorzystaniem klocków k’nex;Multimuzyka – warsztaty
muzyczne wykorzystujące aplikacje komputerowe, takie jak Dance7, Hip Hop 5 i Ableton, oraz
instrumenty muzyczne
Multigrafika – warsztaty plastyczne z wykorzystaniem aplikacji komputerowych: Art Rage, Corel, Kai's
SuperGOO
Multinauka – warsztaty naukowe z wykorzystaniem MultiLogPro i mierników różnych wielkości
fizycznych

Zajęcia będą odbywały się w następującym porządku:
Dzieci w wieku 4-7 lat w godzinach 10.30 – 12.00
Dzieci w wieku 7-9 lat w godzinach 12.30 – 14.30
Dzieci w wieku 9+ w godzinach 15.00 – 17.00
O kolejności warsztatów decydują instruktorzy zajęć.

Filia nr 5
ul. Orłowicza 27
tel. 89 542 79 59
Dawno, dawno temu. Opowieści z dinozaurami w tle – zajęcia edukacyjne i plastyczne dla dzieci
w wieku 6-9 lat:
✔
✔
✔
✔

26.01 (poniedziałek), godz. 12.30,
27.01 (wtorek), godz. 12.30,
03.02 (wtorek), godz. 10.30,
05.02 (czwartek), godz.10.30.

Filia nr 6
ul. Jarocka 65
tel. 89 543 07 68
Zajęcia literacko-plastyczne pod hasłem „Zimowy Klub Podróżnika”, dla dzieci w wieku 5-10 lat:
✔
✔
✔
✔

27.01 (wtorek), godz. 13.00: Wyprawa na Biegun Północny,
29.01 (czwartek), godz. 13.00: Wycieczka w góry,
03.02 (wtorek), godz.13.00: Karnawał w Wenecji,
05.02 (czwartek), godz. 13.00: Wyprawa na Półwysep Skandynawski

Filia nr 9
Ul. Wyszyńskiego 16
tel. 89 533 20 75
Zimowy teatrzyk na Książkowym Wzgórzu:
✔ 27.01 (wtorek), godz. 12.00: Jaś i Małgosia na scenie, zajęcia mające na celu przygotowanie
form do wykorzystania w teatrzyku cieni,
✔ 29.01 (czwartek), godz. 12.00: Jaś i Małgosia na scenie, realizacja przedstawienia,
✔ 03.02 (wtorek), godz. 12.00: Kopciuszek na scenie, zajęcia mające na celu przygotowanie
elementów przedstawienia kukiełkowego,
✔ 05.02 (czwartek), godz.12.00: Kopciuszek na scenie, realizacja przedstawienia.

Abecadło
al. Piłsudskiego 16
tel. 89 527 28 10
✔ 26.01 (poniedziałek), godz. 16.00: Piłkarskie zmagania (FIFA 2012) – Playstation
✔ 28.01 (środa), godz. 12.00: Tajemniczy świat owadów i pajęczaków (prezentacja Maćka
Markowskiego, ucznia SP 9). W programie również zabawy i zadania związane z tematem
✔ 30.01 (piątek ), godz. 12.00: Podwodny świat zwierząt – warsztaty plastyczne
✔ 02.02 (poniedziałek), godz. 16.00: Sportowy zawrót głowy – Playstation
✔ 04.02 (środa), godz. 12.00: Książkowy zwierzyniec – zajęcia literacko-plastyczne
✔ 06.02 (piątek), godz. 12.00: Zwierzęcy funclub zaprasza – warsztaty plastyczne

Planeta 11
al. Piłsudskiego 38
tel. 89 535 44 88
✔ 26.01 (poniedziałek):
– godz. 11.00 – projekcja filmu familijnego ,
– godz. 17.00 – warsztaty plastyczne „Fantastyczne Pluszaki ze skarpetek” – od 13 lat
(zapisy: kasia.tomaszewicz@planeta11.pl),
✔ 27.01 (wtorek):
– godz. 11.00 – „Zagadki na orbicie” – gra biblioteczna dla młodzieży,
– godz. 12.00 – projekcja filmu familijnego,
– godz. 16:30 – Jeden z Jedenastu! Konkurs z wiedzy o kulturze i popkulturze (zapisy:
kasia.tomaszewicz@planeta11.pl),
✔ 28.01 (środa):
– godz. 14.00 – literacka gra biblioteczna dla dzieci i młodzieży „Odnajdź skarb krasnoludów”,
– godz. 16.30 – Warsztaty robienia karmników dla ptaków – od 10 lat (zapisy:
kamila.radziminska@planeta11.pl),
✔ 29.01 (czwartek):
– godz. 11.00 – projekcja filmu familijnego ,
– godz. 13.00 (zapisy), od 13.30 - turniej ps3 – Gran Turismo,
✔ 30.01 (piątek):
– godz. 11.00 – projekcja filmu familijnego,
– godz. 15.00 – projekt „zaKRĘCONE lata 60-te” - film i dyskusja,
✔ 31.01 (sobota) i 01.02 (niedziela), godz. 10.00-17.00: AKMF OLIFANT – w programie m.in.:
warsztaty dla „Mistrzów Gry”, prelekcje na temat RPG i wargamingu, pokazy malowania
figurek i prezentacja gier planszowych, konkursy,
✔ 02.02 (poniedziałek):
– godz. 11.00 – projekcja filmu familijnego,
– godz. 13.00(zapisy), od 13.30 –turniej ps3 – FIFA 15,
✔ 03.02 (wtorek):
– 280. rocznica urodzin Ignacego Krasickiego – wystawka, konkurs na stronie internetowej,
– godz. 11.00 – projekcja filmu familijnego,

– godz.16.00 – pokaz Crazy Dwarf – gry bitewne,
✔ 04.02 (środa):
– godz. 16.00 – literacka gra biblioteczna dla dzieci i młodzieży „List czarodzieja”,
✔ 05.02 (czwartek):
– godz. 11.00 – „Zagadki na orbicie” – gra biblioteczna dla młodzieży,
– godz. 12.00 – projekcja filmu familijnego,
– godz. 17.00 – warsztaty plastyczne „Kosmiczna koszulka” – od 13 lat (zapisy:
kasia.tomaszewicz@planeta11.pl),
✔ 06.02 (piątek):
– godz. 11.00 – projekcja filmu familijnego ,
– godz. 15.00 – projekt „zaKRĘCONE lata 60-te” – film i dyskusja.

Filia nr 12
ul. Hanki Sawickiej 2
tel. 89 526 96 37
Zajęcia plastyczne, którym towarzyszy głośne czytanie, codziennie o godz. 16.00:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

26.01 (poniedziałek): Karnawałowa trufla
27.01 (wtorek): Spinacz – zwierzak
28.01 (środa): But – zwierzak cz. 1
29.01 (czwartek): But – zwierzak cz. 2
30.01 (piątek): Łapacz wiatru
02.02 (poniedziałek): Chusteczkowy kwiat
03.02 (wtorek): Guzikowy obrazek
04.02 (środa): Kuleczkowa gra
05.02 (czwartek): Nauka kroju pisma
06.02 (piątek): Grafika użytkowa – szablon

Filia nr 13
ul. Sikiryckiego 9
tel. 89 543 13 15
Trzynastkowe ferie dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat:
✔ 27.01 (wtorek), godz. 11.30: warsztaty literacko-artystyczne „Jak wysoko jest niebo?
Opowieści z babcią i dziadkiem w roli głównej”,
✔ 29.01 (czwartek), godz. 11.30: warsztaty literacko-artystyczne „Jak pokonać czarownice?
Przepędzamy nocne strachy”,
✔ 31.01 (sobota), godz. 11.30: warsztaty literacko-artystyczne „Zimowe czary”,
✔ 03.02 (wtorek), godz. 11.30: warsztaty literacko-artystyczne „Jak pokonać smoka?”,
✔ 05.02 (czwartek), godz.11.30: warsztaty literacko-artystyczne „Jak pokonać małe bóle
i choroby? Kilka słów o emocjach”.
Trzynastkowe ferie dla dzieci starszych i młodzieży:
✔ 28.01 (środa), godz.16.30 Akademia Rękodzieła
Zajęcia dla grup zorganizowanych:
Walentynkowy zawrót głowy – warsztaty plastyczne, na których będą wykonywane kartki
walentynkowe,
Indiańskie łapacze snów – warsztaty plastyczne, na których będą wykonywane łapacze snów,
Maski karnawałowe – warsztaty plastyczne, na których będą wykonywane maski karnawałowe.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu oraz tematu (tel. 89 543 13 15).

Filia nr 15
ul. Obrońców Tobruku 15/2U
tel. 89 527 35 72
zajęcia literacko–plastyczne „W Bajlandii”, każdy wtorek i czwartek od godz.11.00,
konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 8-12 lat pt. " Pejzaż zimowy".

Filia nr 16
ul. Bałtycka 145
tel. 89 527 63 54
W drugim tygodniu ferii, codziennie o godz.12.00 zajęcia pod hasłem „Kolorowe zabawy” dla
dzieci w wieku 5-10 lat. W programie zajęcia plastyczne, zabawy z tekstem, gry planszowe
i puzzle.

Filia nr 18
ul. Żytnia
tel. 89 527 89 52
Zajęcia pod hasłem „Klub miłośników zwierząt”
✔ 29.01 godz. 11.00 (czwartek) spotkanie z profesjonalnymi trenerkami zwierząt Wiolettą
i Sziraz Nebo, które opowiedzą o zasadach postępowania i właściwych relacjach z domowymi
pupilami
✔ 30.01 godz. 10.30 (piątek): Spotkanie najmłodszych w KLUBIE MAM. Głośne czytanie
książek Maurice Pledger „Miś i kotek”, „Miś i gąska”, gry i zabawy z elementami plastyki.
✔ 03.02 godz. 11.00 (wtorek): Warsztaty literackie na podstawie opowiadań
D. Inkiow „Ja, Klara i jamnik Wąchacz”, tworzenie figurek zwierząt z plasteliny.
✔ 05.02 godz. 11.00 (czwartek): Dzień Kota, projekcja filmu, zajęcia literacko-plastyczne
w oparciu o tekst „Przygody kota Filemona” autorstwa S. Grabowskiego, M. Nejmana
✔ 06.02 godz. 10.30 (piątek) Spotkanie najmłodszych w KLUBIE MAM.
Głośne czytanie książek Maurice Pledger „Miś i kaczątko”, „Miś i króliczek”, gry i zabawy
z elementami plastyki.

