Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
BASEN
ul. Świerczyny 3
PONIEDZIAŁEK
16.01.2017

15:00 - 16:00

12:00 - BALERINKI
balet dla dzieci 4-7 lat
HIP - HOP
11:00 - zajęcia dla dzieci 7-12
12:00 - zajęcia dla młodzieży

WTOREK
17.01.2017
ŚRODA
18.01.2017

Zajęcia taneczne

15:00 - 16:00

12:00 - BALERINKI
balet dla dzieci 4-7 lat

CZWARTEK
19.01.2017
PIĄTEK
20.01.2017

Zajęcia Sportowe
sale szkolne wg. rozpiski

11:00 - 13:00

Wyjazd na narty - Rzyki - Praciaki
7:15 - 16:00

11:00 - 13:00

Wyjazd do AQUAPARKU
9:00 - 13:00

Rodzinne popołudnia
(Zimowe zabawy dla dzieci / Zumba)
Hala Janów - ul.Jasińskiego 2, 11:00 - 13:00
Wyjazd na narty - Wisła
7:15 - 16:00
Dzień Babci, Dziadka i wnucząt
animacje na lodowisku
15:00 - 17:00

NIEDZIELA
22.01.2017
15:00 - 16:00

WTOREK
24.01.2017
ŚRODA
25.01.2017

15:00 - 16:00

12:00 - BALERINKI
balet dla dzieci 4-7 lat

11:00 - 13:00

BREAKDANCE
11:00 - zajęcia dla dzieci 7-12
12:00 - zajęcia dla młodzieży

11:00 - 13:00

Turniej piłki nożnej halowej szkół podstawowych
(Hala Bończyk)
9:00 - 14:00

12:00 - BALERINKI
balet dla dzieci 4-7 lat

11:00 - 13:00

Wyjazd do AQUAPARKU
9:00 - 13:00

JAZZ
11:00 - zajęcia dla dzieci 7-12
12:00 - zajęcia dla młodzieży

CZWARTEK
26.01.2017

PIĄTEK
27.01.2017

Turniej koszykówki Streetball (Hala Bończyk)
10:00 - 14:00

11:00 - 13:00

SOBOTA
21.01.2017

PONIEDZIAŁEK
23.01.2017

Wpisowe na wyjazdy
na narty oraz do aquaparku:
5 zł - dzieci, 20 zł - dorośli

11:00 - 13:00

11:00 - 13:00

15:00 - 16:00

TURNIEJE i WYJAZDY

15:00 - 16:00

SOBOTA
28.01.2017

11:00 - 13:00

11:00 - 13:00

Turniej piłki nożnej halowej szkół podstawowych
(Hala Bończyk)
9:00 - 14:00

Rezerwacja telefoniczna pod numerem: 32 222-37-33 wew. 32

CENTRUM/PIASEK
ZSSportowych
codziennie, dwa tygodnie
MORGI
Szkoła Podstawowa nr 12
codziennie, dwa tygodnie
BRZĘCZKOWICE
Zespół Szkół Integracyjnych
codziennie, dwa tygodnie
BRZEZINKA
Zespół Szkół nr 1
codziennie, drugi tydzień
KOSZTOWY
Szkoła Podstawowa nr 16
codziennie, pierwszy tydzień
WESOŁA
Gimnazjum nr 5
codziennie, dwa tygodnie
od 10:00 - 12:00
DZIEĆKOWICE
Szkoła Podstawowa nr 5
codziennie, pierwszy tydzień
9:00 – 12:00

KARNAWAŁOWE
PIĄTKI NA
LODOWISKU
KAŻDY PIĄTEK
18:00-20:00

Wyjazd na narty - Wisła
7:15 - 16:00

LODOWISKO

Turniej siatkówki dziewcząt szkół podstawowych
(Hala Bończyk)
9:00 - 14:00

CZYNNE CODZIENNIE

Rodzinne popołudnia
(Zimowe zabawy dla dzieci / Zumba)
Hala Janów - ul.Jasińskiego 2, 11:00 - 13:00

Muzeum Miasta Mysłowice
Podczas ferii zimowych wstęp do Muzeum Miasta Mysłowice
dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie bezpłatny. Dla uczniów
mysłowickich szkół, którzy spędzają ferie w domu przygotowaliśmy
interesujący program. Zajęcia będą realizowane przez okres 2
tygodni w dniach: wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach
10:00-14:00 w siedzibie muzeum, ul. Stadionowa 7a. Uczestnictwo
wymaga wcześniejszej rezerwacji i przewidziane jest dla
zorganizowanych grup w wieku od lat 7.

SALE SZKOLNE
Zajęcia prowadzą
nauczyciele

1. Pokazy filmów o tematyce historycznej
2. Warsztaty edukacyjne
„Pod własnym sztandarem”
3. Kolorowanka dla dzieci – Pokoloruj Mysłowice
kolorowanki przedstawiające obiekty zabytkowe
w mieście. Pracownicy muzeum opowiedzą historię kolorowanych miejsc.
4. Prezentacja multimedialna „Historia Trójkąta
Trzech Cesarzy”
5. Gra muzealna „Powstańcy śląscy”

PARK SŁUPNA

10:00 - 20:00
przerwa techniczna
13:30 - 15:30

Termin: 16.01.2017 r. - 27.01.2017 r. | Godziny
zajęć: 10.00 - 15.00 | Uczestnicy: dzieci w wieku
szkolnym 7 - 12 lat | Koszt: 50 zł/tydzień, 14 zł/
jeden dzień.

Mysłowicki Ośrodek Kultury

27.01.2017

Tańczymy o bajkach i zabawy sportowe.

Filia Dziećkowice, ul. Długa 70 a, tel. 32 223 72 95

20.01.2017

Bal przebierańców, gry i zabawy integracyjne,
karaoke.

16.01.2017

Zapoznajemy się, zabawy z gliną, szachy.

16.01.2017

Projektujemy wspólną książkę – wprowadzenie, krótka prelekcja o tym, czym jest ilustracja
książek, bajkowy omnibus – badamy stan wiedzy
bajkożerców.

23.01.2017

Warsztaty „mała ceramika”, rozgrywki piłki nożnej
stolikowej, zajęcia z sitodruku artystycznego,
tańczymy o bajkach.

17.01.2017

Tańczymy o bajkach, gry planszowe, zabawy na
śniegu.

17.01.2017

Projektujemy wspólną książkę - okładka, rysowanie poszczególnych stron, teatralne wybryki,
kuglarskie sztuczki.

24.01.2017

Zajęcia artystyczne „Papierowa wiklina”, Mam
Talent, zajęcia filmowe „teledysk”.

18.01.2017

Kino Młodego Widza - filia MOK Brzezinka.

18.01.2017

Kino Młodego Widza, projektujemy wspólną
książkę - wykończenie i zszywanie książki.

25.01.2017

Kino Młodego Widza, rozmaitości plastyczne ,
zajęcia fotograficzne.

19.01.2017

Gry planszowe, zabawy na śniegu, hiszpańskie
podróże.

19.01.2017

Czytanie na ścianie – nowości literackie, tańczymy o bajkach.

26.01.2017

Hiszpańskie podróże, zajęcia artystyczne „Bałwanek”, zajęcia kulinarne.

20.01.2017

Plastyczne rozmaitości, szachy.

20.01.2017

Opowiadamy o świecie „Dzieci na świecie - Azja”
– spotkanie z podróżnikami, zabawy z chustą
klanza, tańczymy o bajkach.

27.01.2017

Karaoke, turniej gier PlayStation.

23.01.2017

Tańczymy o bajkach, breakdance, zabawy z gliną.

23.01.2017

Pobawmy się w teatr, czyli warsztaty projektowania scenografii i kostiumów, bajkowy omnibus
– badamy stan wiedzy bajkożerców.

24.01.2017

Hiszpańskie podróże, gry planszowe, zabawy na
śniegu.

24.01.2017

Pobawmy się w teatr, projektowanie kostiumów i
kukiełek, teatralne wybryki, kuglarskie sztuczki.

16.01.2017

Gry i zabawy integracyjne, bajkowe kalamburym,
rozmowy o ulubionych bajkach, tańczymy o
bajkach.

25.01.2017

Kino Młodego Widza - filia MOK Grunwaldzka
7, gry planszowe.

25.01.2017

Kino Młodego Widza, pobawmy się w teatr –
projektowanie scenografii, makiety.

17.01.2017

Tworzenie scenariusza wspólnej opowieści, projektowanie plakatu zapraszającego na przedstawienie, hiszpańskie podróże.

26.01.2017

Gry planszowe, zabawy na śniegu, hiszpańskie
podróże.

26.01.2017

Czytanie na ścianie – nowości literackie, tańczymy o bajkach.

18.01.2017

Kino Młodego Widza - filia MOK Brzezinka,
zajęcia szachowe.

27.01.2017

Plastyczne rozmaitości, breakdance.

27.01.2017

Opowiadamy o świecie „Dzieci na świecie - Afryka” – spotkanie z podróżnikami, zabawy z chustą
klanza, tańczymy o bajkach.

19.01.2017

Zajęcia plastyczno-techniczne, tworzenie scenografii do wymyślonej przez dzieci bajki.

20.01.2017

Przygotowania do przedstawienia, podział na role,
przebieranki, realizacja przedstawienia.

16.01.2017

Gry i zabawy integracyjne, warsztaty bajkożerców (baśnie i legendy śląskie).

16.01.2017

Zimowe obrazki malowane palcami, poznajemy
technikę makramy, turniej gry piłki stolikowej,
zimowe zabawy sprawnościowe w plenerze,
warsztaty bibułkarskie, warsztaty twórcze ekokarmnik dla ptaków

23.01.2017

Gry i zabawy integracyjne, bajkowe zagadki muzyczne, breakdance.

17.01.2017

Warsztaty plastyczne „Nasz Górny Śląsk”, zajęcia
szachowe.

17.01.2017

Hiszpańskie podróże, warsztaty wikliniarstwa
papierowego, warsztaty plastyczne - zimowe
wycinanki, Mam Talent, warsztaty teatralne w krainie Pani Zimy, mecz pająków, warsztaty
twórcze - kolorowy kotek PSOTEK.

24.01.2017

Warsztaty modern-jazz, zajęcia plastyczne,
tworzenia przestrzennego bajkowego świata za
pomocą różnych technik plastycznych.

18.01.2017

Gry i zabawy integracyjne, Kino Młodego Widzafilia MOK Brzezinka.

18.01.2017

Warsztaty z Quillingu, warsztaty filcowania na
mokro-dekoracyjne kule, warsztaty twórcze - Eko
zabawki, wyjazd do kina, rebusy i zagadki.

25.01.2017

Kino Młodego Widza - filia MOK ul. Grunwaldzka
7.

19.01.2017

Warsztaty kulinarne (potrawy śląskie - współpraca z biblioteką nr 8 filia Wesoła ), tańczymy o
bajkach.

19.01.2017

Warsztaty Origami, karaoke, warsztaty plastyczne „w wiosce smerfów” - lepimy ulubionego
bohatera, Dzień Talentu - prezentujemy swoje
umiejętności, warsztaty twórcze - ozdoby z płyt
CD, teatralne wybryki, kuglarskie sztuczki.

26.01.2017

Warsztaty modern-jazz, tworzenie bajkowych
postaci i pisanie scenariusza bajki.

20.01.2017

Warsztaty plastyczne „Nasz Górny Śląsk„, warsztaty bajkożerców (baśnie i legendy śląskie).

20.01.2017

Warsztaty tworzenia biżuterii koralikowej, warsztaty szachowe, warsztaty Irisch folding, karaoke,
warsztaty twórcze - szycie maskotek, zabawy
kulinarne - ciasteczka, kalambury, czytanie ulubionych bajek, oklejanie balonów - skarbonka.

27.01.2017

Zabawy w kręcenie filmików animowanych według własnych scenariuszy.

23.01.2017

Gry i zabawy integracyjne, warsztaty bajkożerców (baśnie i legendy śląskie), warsztaty
breakdance.

23.01.2017

Warsztaty plastyczne - obraz zimowy, lepienie z
masy solnej, quiz przyrodniczy, parodie wybranej
przez siebie reklamy, warsztaty Irisch folding,
warsztaty malowania na szkle, czytanie bajek.

24.01.2017

Warsztaty plastyczne „Nasz Górny Śląsk”, zajęcia
szachowe.

24.01.2017

Hiszpańskie podróże, warsztaty decoupage, zabawy plastyczne - zimowy kolaż, kalambury - znane
przysłowia.

16.01.2017

Tańczymy o bajkach i zabawy z gliną.

25.01.2017

Gry i zabawy integracyjne, Kino Młodego Widza
- filia MOK Grunwaldzka 7.

25.01.2017

Warsztaty plastyczne - wykonanie swojego
znaku zodiaku, turniej piłkarzyków stolikowych,
wyjazd do kina, warsztaty twórcze - maski karnawałowe, czapeczki, kotyliony, warsztaty taneczne
- ZUMBA.

17.01.2017

Zabawy sportowe z MOSiR (SP nr 16) i zabawy
teatralne.

26.01.2017

Warsztaty kulinarne (potrawy śląskie - współpraca z biblioteką nr 8 filia Wesoła), tańczymy o
bajkach.

26.01.2017

Ozdoby z wełny - wesołe ludziki, karaoke,
zabawa w tropiciela, mecz pająków, Mam Talent,
poznajemy kulturę Afryki - maski afrykańskie.
13:00-15:00 - teatralne wybryki, kuglarskie
sztuczki.

18.01.2017

Kino Młodego Widza - filia MOK Brzezinka.

27.01.2017

Warsztaty plastyczne „Nasz Górny Śląsk„,
warsztaty bajkożerców (baśnie i legendy śląskie),
warsztaty breakdance.

27.01.2017

Warsztaty szachowe, warsztaty haftu matematycznego, warsztaty taneczne - ZUMBA, warsztaty teatralne, zabawy animacyjne, tworzenie
balonowych zwierzaków.

19.01.2017

Zabawy sportowe z MOSiR (SP nr 16) i zabawy
teatralne.

20.01.2017

Tańczymy o bajkach i zabawy plastyczne.

16.01.2017

Gry i zabawy integracyjne, dzień z grami planszowymi, zabawy kuglarskie.

MOK ul. Grunwaldzka 7, tel. 32 222 66 70

Brzęczkowice, ul. Kawy 12, tel 32 222 00 35

Brzezinka, ul. Laryska 5, tel. 32 222 24 33

Filia Krasowy, Szkoła Podstawowa nr 17,
ul. PCK 209 b, tel. 32 222 66 70, w. 43

Filia Kosztowy, Gimnazjum nr 6, ul. Chromika 3,
tel. 32 222 66 70, w. 43

Filia Wesoła, ul. 3-go Maja 28, tel. 32 222 33 66

Filia Janów, ul. Janowska 2, tel. 32 222 97 43

16.01.2017

Gry i zabawy integracyjne, plastyka.

23.01.2017

Zabawy z gliną i zabawy sportowe.

17.01.2017

Zajęcia plastyczne „Maski Karnawałowe”, z wizytą w modelarni lotniczej, zumba kids.

17.01.2017

Warsztaty „mała ceramika”, zajęcia fotograficzne,
tańczymy o bajkach.

24.01.2017

Tańczymy o bajkach i zabawy teatralne.

18.01.2017

Kino Młodego Widza - filia MOK Brzezinka,
wykonanie kartek dla Babci i Dziadka.

18.01.2017

Kino Młodego Widza, rozmaitości plastyczne,
zajęcia filmowe „teledysk”.

25.01.2017

Kino Młodego Widza - filia MOK Grunwaldzka 7 i
zajęcia szachowe.

19.01.2017

Zaprojektowanie i wykonanie karmników dla
ptaków, konkurs Mam Talent, zumba kids.

19.01.2017

Hiszpańskie podróże, zajęcia plastyczne „Niespodzianka dla Babci i Dziadka”, zajęcia kulinarne.

26.01.2017

Zabawy sportowe i zabawy teatralne.

20.01.2017

Turniej PlayStation, budowle ze śniegu, „Światłem malowane” – warsztaty fotograficzne.

Filia Janów, ul. Janowska 2, tel. 32 222 97 43

23.01.2017

Gry i zabawy integracyjne, zajęcia kuglarsko-zręcznościowe, zajęcia plastyczne „Anioły”.

Filia Morgi, ul. Wybickiego 80, tel. 32 314 22 41

23.01.2017

Poznajmy się – gry i zabawy sportowe oraz
zajęcia sprawnościowo-zręcznościowe, zabawy
plastyczne na wesoło - warsztaty (kwiaty z
bibuły i krepiny).

16.01.2017

Poznajmy się – gry i zabawy sportowe oraz zajęcia
sprawnościowo-zręcznościowe, breakdance,
zabawy plastyczne na wesoło - warsztaty (papieroplastyka).

24.01.2017

Gry i zabawy sportowe w placówce, zabawy
plastyczne na wesoło – warsztaty (papierowa
wiklina), warsztaty literacko-plastyczne – ksiażki
A. Stelmaszyk.

24.01.2017

Wykonanie gier planszowych wg pomysłów
uczestników.

17.01.2017

Warsztaty modern-jazz, zabawy plastyczne na
wesoło – warsztaty (wydzieranki z kolorowej
bibuły), warsztaty literacko plastyczne – książki A.
Stelmaszyk.

25.01.2017

Gry i zabawy integracyjne w placówce, Kino
Młodego Widza - filia MOK Grunwaldzka.

25.01.2017

Kino Młodego Widza - MOK Grunwaldzka 7,
turniej piłkarzyki.

18.01.2017

Gry i zabawy integracyjne w placówce, Kino Młodego Widza - filia MOK Brzezinka.

26.01.2017

Teatralne wybryki, kuglarskie sztuczki, zajęcia
szachowe.

26.01.2017

Konkurs „Magiczne Drzewo z gliny”, zajęcia plastyczne, gry i zabawy z nagrodami, zumba kids.

19.01.2017

Teatralne wybryki, kuglarskie sztuczki, zajęcia
szachowe.

27.01.2017

Gry i zabawy sportowe oraz zabawy sprawnościowo–zręcznościowe w placówce, zabawy
plastyczne na wesoło – warsztaty (prosty
decupage).

27.01.2017

Zakończenie akcji „Ferie w Mieście”, turniej szachowy, gościnny występ teatrzyku dla dzieci.

20.01.2017

Gry i zabawy integracyjne oraz gry i zabawy stolikowe w placówce, zabawy plastyczne na wesoło
- warsztaty Irisch folding.

Młodzieżowy
Dom Kultury
Mysłowice, ul. Mikołowska 3

Podczas akcji „Ferie w Mieście”, będzie zorganizowana także jedna
wycieczka wyjazdowa – bezpłatna. W czasie zajeć tematycznych
będą organizowane konkursy z nagrodami. Każdego dnia ok. godz.
11.00 drugie śniadanie. Wszystkie zajęcia przygotowe przez MDK
są bezpłatne.

16.01.2017
9.00 - 13.00

17.01.2017
9.00 - 13.00

18.01.2017
9.00 - 13.00

19.01.2017
9.00 - 13.00

20.01.2017
9.00 - 13.00

23.01.2017
9.00 - 13.00

24.01.2017
9.00 - 13.00

25.01.2017
9.00 - 13.00

26.01.2017
9.00 - 13.00

27.01.2017
9.00 - 13.00

Zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia informatyczne, zajęcia taneczne, zajęcia ruchowe.
Zajęcia informatyczne, zajęcia mydlarskie,
zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia
rekreacyjne.
Warsztaty ,,Wirujące farby”, zajęcia muzyczne karaoke, zajęcia plastyczne, zajęcia modelarskie.
Zajęcia tkackie, zajęcia komputerowe, zajęcia
muzyczne, zajęcia modelarskie, zajęcia rekreacyjne.
Zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, turniej tenisa stołowego, zajęcia tkackie, zajęcia ruchowe.
Zajęcia w ogrodzie bajek, zajęcia informatyczne
zajęcia muzyczne, zajęcia modelarskie, zajęcia
rekreacyjne.
Zajęcia warsztatowe ,,Ogród bajek”, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia informatyczne
zajęcia ruchowe.
Warsztaty gitarowe, warsztaty informatyczne,
zajęcia florystyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia
rekreacyjne.
Zajęcia informatyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia
rekreacyjne, zajęcia plastyczne.

Zajęcia informatyczne, zajęcia gry na instrumentach, zajęcia ruchowe.

Miejska Biblioteka
Publiczna
Filia nr 1 ul. Laryska 5

17 stycznia w godz. 10.00-12.00
„Kto do biblioteki wpadnie, tego nuda nie dopadnie” – zajęcia plastyczne – malowanie zimowych pejzaży pastą do zębów.
20 stycznia w godz. 10.00-12.00
„Papierowe cuda” – wycinanie z papieru postaci z bajek – zajęcia
plastyczne z cyklu „Kto do biblioteki wpadnie, tego nuda nie dopadnie”.
24 stycznia w godz. 10.00-12.00
Konkurs wiedzy o książce A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” z okazji
15. rocznicy śmierci pisarki.
27 stycznia w godz. 10.00-12.00
„Kto do biblioteki wpadnie, tego nuda nie dopadnie” – gry i zabawy:
układanie puzzli, gry planszowe, kolorowanie.

Filia nr 2, ul. Wielka Skotnica 84a

W dniach 16-20 stycznia w godz. 11.00-12.00
„Trochę ciepła w zimie…” – cykl zajęć plastycznych, podczas których
dzieci tworzyć będą makietę dżungli wraz z jej mieszkańcami.
W dniach 23-26 stycznia w godz. 11.00-12.00
„A teraz czas na ruch!” - zajęcia sportowe i literacko ruchowe: gra w
chaos, literackie zgadywanki, gra podłogowa, Olimpiada Biblioteczna.
27 stycznia o godz. 11.00
Bal przebierańców z zabawami i konkursami na zakończenie ferii.

Filia nr 3, ul. Laryska 102
16 stycznia o godz. 14.00
„Kubuś Puchatek i Przyjaciele” – konkurs plastyczny z okazji 135.
rocznicy urodzin A. A. Milne.
19 stycznia w godz. 13.00-15.00
„Laurka dla Babci i Dziadka” – otwarte zajęcia plastyczne.
20 stycznia o godz. 14.00
Pogadanka dotycząca przygód Tomka z utworów A. Szklarskiego z
okazji 105. rocznicy urodzin pisarza.
27 stycznia o godz. 14.00
„Bohaterowie książek A. Lindgren” – konkurs rysunkowy z okazji 15.
rocznicy śmierci pisarki.

Filia nr 4, ul. Wybickiego 80

17 stycznia o godz. 14.00
„Ferie z twórczością Agnieszki Stelmaszyk” – „Gdzie jest Kunegunda”
– głośne czytanie książki pisarki oraz wspólne rozwiązywanie zadań
sprawdzających rozumienie tekstu.
19 stycznia o godz. 14.00
„Fiord i zaginiony naszyjnik” - głośne czytanie książki Agnieszki Stelmaszyk oraz wspólne rozwiązywanie zadań sprawdzających rozumienie tekstu.
24 stycznia o godz. 14.00
„Ferie z twórczością Agnieszki Stelmaszyk” - „Słoń w składzie porcelany” - głośne czytanie książki pisarki oraz wspólne rozwiązywanie
zadań sprawdzających rozumienie tekstu.
26 stycznia o godz. 14.00
„Zbawcy książek” - głośne czytanie książki Agnieszki Stelmaszyk oraz
wspólne rozwiązywanie zadań sprawdzających rozumienie tekstu.

Filia nr 5, ul. Ziętka 25
W dniach 16-19 stycznia w godz. 13.00-15.00
„Zimowe sposoby na dobry nastrój” – zajęcia animacyjno czytelnicze,
rozwijające wyobraźnię – czytanie fragmentów ulubionych książek dla
dzieci i plastyczna interpretacja wysłuchanych tekstów.
20 stycznia o godz. 13.00
„Jasełka w bibliotece” - spotkanie integracyjne uczestników WTZ
przy SPDN „Radość” i uczestników DDP „Złota Jesień” w Mysłowicach.
W dniach 23-25 stycznia w godz. 13.00-15.00
Gry, zabawy oraz teatrzyk obrazkowy dla dzieci.
26 stycznia w godz. 13.00-15.00
„Królowa śniegu” - zabawa fabularyzowana, mająca na celu zaproszenie uczestników do baśniowej podróży.

20 i 26 stycznia

WYCIECZKI DO WISŁY- DOLINA BIAŁEJ WISEŁKI

W programie: kulig, zabawy na śniegu i pieczenie kiełbasek.
Koszt 55 zł
Filia nr 7, ul. Oświęcimska 8
W dniach 16-17 stycznia w godz. 12.00-14.00
„Co słychać w Pippilandii?” – konkursy czytelnicze, plastyczne i
sprawnościowe.
18 stycznia w godz. 12.00-14.00
Wykonywanie kolorowych kartek z dołączonymi listami dla chorych
dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji „Marzycielska poczta”.
19 stycznia o godz. 12.00-14.00
„Mrozem malowane” - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem białej
farby i pasty do zębów.
20 stycznia o godz. 12.00-14.00
„Dla Babci i Dziadka od serca” - wspólne układanie życzeń i wykonywanie laurek.

Filia nr 9, ul. Kubicy 5

17 stycznia w godz. 15.00-17.30
„Spotkanie na Antarktydzie” - warsztaty literacko-plastyczne z cyklu
„Arktyczna zima nie tylko w literaturze”.
18 stycznia w godz. 15.00-17.30
„Opowieści spod Bieguna” - głośne czytanie opowiadań Aliny i
Czesława Centkiewiczów.
19 stycznia o godz. 15.00-17.30
„Przyroda zimą w Arktyce” - konkurs plastyczny (technika kolażu).
24 stycznia o godz. 15.00-17.30
„Arktyczna wyprawa” - zajęcia edukacyjne z cyklu „Arktyczna zima
nie tylko w literaturze”.
25 stycznia o godz. 15.00-17.30
„Bajka o foczce Zuzannie” - tworzenie teatrzyku obrazkowego –
zajęcia literacko-plastyczne z cyklu „Arktyczna zima nie tylko w
literaturze”.
26 stycznia o godz. 15.00-17.30
„Zimowe potyczki” - gry i zabawy integracyjne na zakończenie ferii.

Filia nr 11, ul. Mikołowska 40

18 stycznia w godz. 12.00-13.30
„Książka – co to takiego?” – budowa książki, siła przyciągania
książki, projektujemy okładkę – zajęcia plastyczne z cyklu „Przygody
z książką – od pisania do czytania”.
19 stycznia o godz. 12.00-13.30
„Autor – człowiek z wyobraźnią” – wyobraźnia, cechy dobrego pisarza, plan własnej książki, bohaterowie – zajęcia plastyczne z cyklu
„Przygody z książką – od pisania do czytania”.
25 stycznia o godz. 12.00-13.30
„Ciekawe o czym ta książka?” – kanały informacji o książce,
najlepsza książka mojego życia, moje czytanie – co lubię, piszemy
książkę – zajęcia literackie z cyklu „Przygody z książką – od pisania
do czytania”.
26 stycznia o godz. 12.00-13.30
„Czytam, bo lubię” – czy warto czytać, wspomnienia rodzinnego
głośnego czytania, głośne czytanie w bibliotece, zakładka do książki
– zajęcia plastyczne z cyklu „Przygody z książką – od pisania do
czytania”.

