DOMY KULTURY
Dom Kultury „Podgórze”
ul. Sokolska 13, 12 656-36-70, 12 656-18-90, 12 656-45-43
www.dkpodgorze.krakow.pl
Czas trwania akcji: 13–24 lutego
Godziny zajęć: od poniedziałku do piątku: 10.00-15.00
FERIE Z KOMPUTEREM
- gry i zabawy komputerowe
WARSZTATY PLASTYCZNE
- zajęcia w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki
- konkursy plastyczne: „Zimowe miasto”, „Epoka lodowcowa”,
- kompozycje z wyobraźni
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
- zabawy sprawnościowe na śniegu w Parku Bednarskiego
- konkurs na śniegową rzeźbę
- sporty zimowe – zjeżdżanie na sankach, jabłkach z górek w Podgórzu
- wyjście na kręgielnię
FILMOWE FERIE
- wyjście do kina
- mini-festiwal filmów o zimie
- konkurs filmowy
ZIMOWY KRAKÓW
- poznawanie krakowskich zabytków połączone z konkursami tematycznymi:
„Królowie w Krakowie”,
- zwiedzanie krakowskich muzeów i galerii
MAŁOPOLSKA ZIMĄ „Podróże małe i duże”
- jednodniowa wycieczka autokarowa poza Kraków
„Drobiazg dla każdego”
- warsztaty sztukatorskie
- warsztaty decoupage
- warsztaty tworzenia ozdób z filcu
FERYJNE ROZGRYWKI GIER PLANSZOWCH
- zawody w układaniu puzzli na czas, kalambury,
- rozgrywki szachowe
- gry planszowe: twister, scrabble, warcaby, chińczyk, monopol, memo.
Centrum Kultury „Ruczaj”
ul. S. Rostworowskiego 13, tel. 12 266 09 73
www.ckruczaj.pl, www.dkpodgorze.krakow.pl
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Czas trwania akcji: 13–24 lutego
Godziny zajęć: poniedziałek - piątek 10.00–15.00
Poniedziałki – gry i zabawy animacyjne (chusta klanzy, gry fabularne)
Wtorki – turnieje gier edukacyjnych IPN: Pamięć 39, Dywizjon 303 i Kolejka
Środy - wycieczki do krakowskich muzeów
Czwartki – spektakle teatralne
Piątki – zabawy i rekreacja w terenie (podchody, tor przeszkód)
Dodatkowo, dzieci otrzymują od Parafii Zesłania Ducha Świętego soki i drożdżówki.

Motywem przewodnim zajęć plastycznych będą krakowskie legendy. W przypadku złej
pogody DK zaprasza na projekcje filmowe.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Klub Kultury „Piaskownica”
ul. Łużycka 55 I piętro
tel. 505-244-274, 12 652-10-10
klub.piaskownica@gmail.com
Czas trwania akcji - 13-26 lutego
Godziny zajęć: od poniedziałku do piątku 10.00-15.00
Akcja "Ferie z Piaskownicą 2012" przeznaczona jest dla dzieci ze szkół podstawowych.
Udział w akcji jest bezpłatny, z wyłączeniem wycieczek oraz wyjść do kina.
Zapisy na Akcję "Ferie z Piaskownicą" prowadzone będą od 01.02.2012. Ilość miejsc
ograniczona.
Warsztaty teatralne z "Teatrem Nikoli" - wyjątkowe warsztaty prowadzone przez
wysokiej klasy specjalistów. W ich ramach uczestnicy poznają różne techniki teatralne w tym
elementy sztuki pantomimy i sztuki cyrkowej.
Warsztaty ekosztuki - warsztaty, podczas których, dzieci tworzyć będą piękne i wyjątkowe
rzeczy z przedmiotów niepotrzebnych.
Warsztaty tańca współczesnego - podczas tych warsztatów uczestnicy poznają podstawy
wielu współczesnych stylów tanecznych.
Warsztaty plastyczne - podczas tych zajęć dzieci poznają wiele technik malarskich i
rysunku, będą uczestniczyć w konkursach plastycznych. Ich prace zostaną zaprezentowane
podczas wernisażu przygotowanego po zakończeniu warsztatów.
Warsztaty szachowe - Warsztaty szachowe przeznaczone są dla każdego, kto chce nauczyć
się podstawowych ruchów szachowych, czy poznać historię szachów.
Zajęcia sportowe - zajęcia odbywać się będą na salach gimnastycznych i prowadzone będą
przez wykwalifikowanych instruktorów oraz trenerów.
Wycieczki:
W ramach Akcji uczestnicy będą mogli wziąć udział w wycieczkach organizowanych przez
Klub Kultury "Piaskownica". Proponujemy między innymi wyjście do Cinema City
"Bonarka" oraz wycieczkę do Aquarium w Krakowie.
Poza tym codziennie proponujemy gry i zabawy świetlicowe, konkursy, turnieje gier
planszowych oraz sportowe.
Dwór Czeczów
ul. ks. Popiełuszki 36, 12 651-39-13
www.dworczeczow.pl
Czas trwania akcji: 13-24 lutego
Godziny zajęć: od poniedziałku do piątku 10.00-14.00
Adresaci akcji: uczniowie szkół podstawowych
W programie:
- warsztaty mozaiki
- warsztaty rękodzieła artystycznego: filc, biżuteria
- spotkanie z autorką książeczek dla dzieci Joanna Krzyżanek: warsztaty kulinarne
- warsztaty plastyczne (ceramika, malowanie na szkle, origami, papieroplastyka)
- warsztaty projektowania i robienia domków dla lalek i in.
- warsztaty teatralne – praca nad przygotowanie przedstawienia
- codziennie świetlica komputerowa
- codziennie: rozgrywki gier planszowych i świetlicowych; spotkania z filmem
- raz w tygodniu: wycieczki
- warsztaty florystyczne

Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 20,00 zł za tydzień od uczestnika.
Klub Kultury Kraków Kosocice
ul. Sztaudyngera 5, 12 653-44-24,
email: klub.kosocice@neostrada.pl
Czas trwania akcji - 13-24 lutego
Godziny zajęć: od poniedziałku do piątku.09.30-13.30
W programie:
- gry i zabawy komputerowe
- "Kolorowe impresje zimowe"- zajęcia plastyczne z zakresu malarstwa, rysunku i technik
mieszanych.
- "Papieroplastyka dla nastolatka i dla smyka"- zajęcia z origami, kirigami i innych technik z
zakresu papieroplastyki.
- warsztaty taneczne
- sportowe gry zespołowe, zawody sprawnościowe, turnieje tenisa stołowego. turnieje
piłkarzyków, turniej bilarda,
- gry i zabawy świetlicowe (rozgrywki warcabowe, zawody w układaniu puzzli na czas, blok
gier stolikowych: Chińczyk, Scriba, Prawo Dżungli, Młynek, Samotnik itp.)
-wyjścia do ciekawych miejsc na terenie Krakowa oraz do kina
Udział w akcji jest bezpłatny z wyłączeniem wyjścia do kina.
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
ul. Zakopiańska, 12 266-98-12, 12 268-20-38
www.solvay.krakow.pl
Czas trwania akcji : 20-25 lutego w godzinach 10.00-14.00
W programie przewidziano:
-warsztaty: ilustratorskie, rękodzieła artystycznego(filcowanie, sztukateria, biżuteria z tiulu
i sznurków);
- spotkania autorskie z Joanną Krzyżanek, autorką książek dla dzieci połączone
z warsztatami kulinarnymi.
-wyjście do kina i do Muzeum Archeologicznego.
OSIEDLOWE KLUBY KULTURY
Godziny otwarcia – codziennie bez sobót i niedziel, w godzinach 10:00-15:00
Klub Iskierka
ul. Żywiecka 44, 12 266-03-45, 519-309-350
Godziny zajęć: zajęcia we wtorki, środy, piątki w godzinach 15.00-19.00
główny temat zajęć – FERYJNE SPOTKANIA Z PLASTYKĄ
- projektowanie lalek - postaci z bajek i legend , malowanie, rysowanie, collage,
- wycieczki do muzeów.
Klub Kostrze
ul. Dąbrowa 3, 12 267-56-29, 519-309-345
główny temat zajęć: ZIMOWA PRZYGODA W GRODZIE KRAKA
- blok wycieczek: lodowiska, kulig, basen, kino, muzeum, teatr, foto plenery połączone ze
zwiedzaniem miasta, Lasku Wolskiego i ZOO
- blok warsztatów /plastyka, teatr, biżuteria/
- blok gier i konkursów
- zabawy na śniegu /sanki, narty/
- zwiedzanie zabytków sakralnych oraz muzealnych, wystaw, galerii

Klub Przewóz
ul. Łutnia 1, 12 653-22-59, 519-309-346
Temat: JARMARK ZDARZEŃ KULTURALNYCH
- wycieczka do wioski indiańskiej Arapaho w Zalasie (szlak zdobywców Dzikiego Zachodu,
obserwacje przyrodnicze, zwiedzanie wystawy eksponatów indiańskich, ognisko)
- wycieczka do stadniny koni Pasymo w Niepołomicach (prelekcja, przejażdżki bryczkami po
Puszczy, ognisko)
- walentynkowe warsztaty plastyczno-kulinarne (kartki, miłosna poczta, koncert życzeń dla
zakochanych, karnawałowe wypieki, muzyczne zabawy)
- konkursy na znajomość literatury przygodowej, umiejętność czytania mapy,
- warsztaty plastyczne i taneczne
- wycieczki do krakowskich muzeów, do Anikina, na lodowisko
- spotkania z filmem
- bloki gier terenowych
Klub Pychowice
zajęcia w Szkole Podstawowej nr 62 ul. Ćwikłowa 1, 500-044-956
Czas trwania 13-18 lutego
temat zajęć – KRAKÓW MIASTO MOICH MARZEŃ
- konkurs plastyczny w technikach monotypii i kalkografii pt. Magiczny Kraków, wystawa
prac
- Zimowa olimpiada sportowa (slalom narciarski, zjazdy saneczkowe, rzeźby w śniegu)
- konkurs wokalno-recytatorski o tematyce krakowskiej
- Kazimierz zimą - plener malarski
- wycieczka do Stadniny Pasymo (przejażdżki bryczką, gry i zabawy, ognisko, prelekcja i
warsztaty artystyczne, kulig)
- wyjścia do kina, na basen do teatru
- zwiedzanie Wawelu oraz podziemi w Rynku Głównym
- wyjazd na lodowisko
Klub Rybitwy
ul. Rybitwy 61, 12 267-56-29, 519-309-347
Temat: WYPRAWY W KOSMOS
- Gwiazda Kopernika – wyjazd do kina w Galerii Kazimierz
- Gwiezdne przygody - wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego Niepołomice (układ
Słoneczny, życie gwiazd, galaktyki, kosmologia obserwacyjna – warsztaty i zajęcia
edukacyjne)
- Pan Kleks w kosmosie – film
- inne zajęcia: wycieczka do Bochni, do teatrów, muzeów, bloki konkursowe, gry sportowe i
rekreacyjne, kulig, strzelnica,
- parada ufoludków - zabawa księżycowa
- Planeta ziemia - pokaz slajdów oraz wykład
- Podróż do krainy kosmosu - bloki quizów astronomicznych, projektowanie pojazdu, portret
kosmity, tworzenie scenariusza filmowego oraz opowiadań s-f, tematyczne gry i zabawy
dramowe
- Mikołaj Kopernik, ciekawostki i anegdoty z życia astronoma , wykład
Klub Skotniki
ul. Batalionów Chłopskich 6, 12 262-51-06, 519-309-349
temat zajęć: FERIE NA FILMOWO
- otwarte zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne
- wyjścia do kin krakowskich oraz muzeów, dyskusje nt. oglądanych obrazów

- wykłady:Świat Disneya-technika filmu rysunkowego,Pola Negri-gwiazda kina niemego
- bohaterowie filmów rysunkowych - konkurs na portret
- praca nad scenariuszem filmowym - warsztaty
- quiz nt. historii kina i znanych gwiazd ekranu
- dzień z muzyką filmową - nauka piosenek, konkursy,
- zabawa w aktorów – scenki aktorskie, skecze
- inne zajęcia – m.in. kulig z ogniskiem w Niepołomicach, wyjścia do parku wodnego
Klub Soboniowice
ul. Kurylowicza 115, 12 451-83-44, 519-309-348
temat zajęć: W KRĘGU TRADYCJI I OBRZĘDÓW KARNAWAŁOWYCH
- blok artystyczny – plastyka, rękodzieło, taniec oraz zajęcia w MOCAK-u ul. Lipowa
- blok rekreacyjny – zajęcia na lodowisku i basenie
- zajęcia dot. tradycji i obrzędów: warsztaty maski karnawałowej, plastyczne upominki
walentynkowe, warsztaty tańców karnawałowych
- Walenty kontra Kupała – symbolika i tradycyjne polskie obrzędy ludowe jako alternatywa
dla kultury zachodu – interaktywne spotkanie warsztatowe dla dzieci prowadzone przez
polonistę ze stowarzyszenia Kombinat Słów
- Tłustoczwartkowy wypad - wycieczka z przewodnikiem po Krakowie
- ostatkowy bal karnawałowy dla dzieci z konkursami i nagrodami
- spacer zimowym szlakiem – Poręba Wielka, Chabówka
DOK Tęcza
ul. Praska 52, 12 266-90-80, 519-309-358
temat: SZLAKIEM TWIERDZY KRAKÓW
- wykłady dot. historii fortyfikacji Krakowa, architektury fortów, ich znaczenia militarnego i
obronnego; zwiedzanie istniejących fortów pętlą południową (Forty Lasówka, Bodzów, św.
Benedykta, Borek, Swoszowice)
inne zajęcia:
- blok edukacji twórczej (warsztaty teatralne, akademia plastyczna ,warsztaty estetyczne)
- Zimowa Olimpiada Sportowa Twardowski 2012 (zjazdy saneczkowe, narciarskie, na
łyżwach, tory przeszkód, tenis, dart)
- turnieje o tytuł Mistrza Intelektu (szachy, warcaby, skoczki, konkursy wiedzy)
- wycieczki na basen, do Parku Wodnego, Centrum Sportu „Plaza”, wycieczki piesze
- wyjścia do kin, teatrów
Tyniecki Klub Kultury
ul. Dziewiarzy 7, 12 267-51-24, 519-309-354
temat zajęć: MUZEOFERIE
- wycieczki po średniowiecznym Krakowie (muzea, galerie)
- otwarte zajęcia plastyczne inspirowane sztuką ludową (Kuferek barwnych skarbów, Wielka
Księga Ferii, Tajemnice śniegowego płatka, )
- W krainie dawnych zabaw – inspiracje zbiorami Muzeum Historycznego
- feryjny teatrzyk kukiełkowy, zajęcia warsztatowe – przygotowania do przedstawień
opartych na polskich legendach.
- Mikrofon dla każdego - estrada młodych
- warsztaty w Manufakturze Cukierków
-Wycieczka do Niepołomic – kulig, zwiedzanie Izby leśnej, wizyta w Obserwatorium
- feryjny bal karnawałowy z wodzirejem, konkursami i innymi atrakcjami
- feryjne turnieje sportowo-rekreacyjne (tenis stołowy, bilard, szachy, ping-pong)

- warsztaty tworzenia biżuterii i ozdób z filcu
- Zima królowa , mnóstwo skarbów w sobie chowa - etiudy pantomimiczne, zabawy
plastyczne, konkursy (organizowane w oparciu o muzealne lekcje edukacyjne)
Klub Wola Duchacka-Wschód
zajęcia w pomieszczeniach Gimnazjum nr 27,
ul. Malborska 98, 12 655-91-77, 519-309-357
temat: FERIE ARTYSTYCZNE, zajęcia otwarte:
- muzyczne: nauka śpiewu, gry na instrumentach klawiszowych, perkusyjnych, gitarze,
nagrywanie własnych utworów, uczestniczenie w próbach zespołów muzycznych
- filmowe: tworzenie etiud fabularnych (pisanie scenariuszy, gra aktorska, montaż) oraz
obrazów dokumentalnych (o klubie)
- sportowe: pokazy i warsztaty szermierki z zespołem Aramis
- plastyczne - tworzenia biżuterii, majsterkowania
- wyjazdy: Muzeum Techniki, lodowisko, kręgle; kulig w wiosce indiańskiej
Klub Wróblowice
ul. Niewodniczańskiego 74, 12 654-95-63, 519-309-351
temat: FERIE ZIEM GÓRSKICH – SCYPTA GÓRALSCYZNY
uczestnicy podzieleni na grupy, z których każda będzie reprezentować jedną z kultur
góralskich (Basków, Tatrzańską ,Kaukaską, Huculską itp. ). Każda grupa przygotuje
prelekcję na swój temat, weźmie udział w konkursach, wykona stylizowane stroje,
zaprezentuje wierzenia i legendy
zajęcia:
- przygotowania do przedstawienia pt. Opowieści z gór oraz premiera spektaklu
- plastyka w pracowni feryjnej (malowanie na szkle, wycinanki ludowe, szkatuły ze
wzornictwem góralskim metodą dequpage, malowane „jaśki”, czapki zbójnickie, parzenice i
inne stroje
- wykłady i spotkania „z ludźmi gór” (Czy każdy góral ma kapelusz z piórkiem? Co o
Hucułach wiedzieć powinniśmy, Łemkowie, Folklor Gór Słowackich)
- Janosikowe modowanie - pokaz mody zbójnickiej
- spotkania w muzeach: Archeologicznym, Etnograficznym; w Stadninie Koni Huculskich w
Nelepicach
- bal karnawałowy
Klub Zbydniowice
ul. Matematyków Krakowskich 102, 12 654-95-63, 519-309-351
temat: WSPOMNIENIA NASZYCH DZIADKÓW (lata 60 i 70-te)
- dyskoteka z konkursami i zabawami
- Moda na rock`n rolla - dziecięcy koncert estradowy
- tradycyjne spyrki zbydniowickie zakończone balem przebierańców
- otwarte zajęcia plastyczne i muzyczne
- przygotowania do pokazu mody
- Karaoke - piosenki Skaldów, Niebiesko-czarnych, Czerwonych gitar, Trubadurów, No to co,
Stana Borysa, Czesława Niemena, Kasi Sobczyk
- Wielkie gwiazdy i wielcy fotografowie – zabawa w stylu lat 60 i 70-tych

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
ul. Papiernicza 2, tel. 12 420-49-50
www.dworek.krakow.pl

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, koszt
zajęć wynosi 20 zł dziennie.
Wszyscy uczestnicy otrzymują w trakcie drugie śniadanie: herbatę, kanapki oraz owoce. W
opłacie za zajęcia są już wszystkie koszty związane z realizacją programu: wejścia do
muzeów, transport autokarowy, materiały plastyczne, praca instruktorów oraz poczęstunek.
PROGRAM ZAJĘĆ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
10.00–12.00
12.00
- 13.30-14.30
14.30-15.00
13.30
Warsztaty plastyczne / Drugie
Zajęcia sportowe Quizy, konkursy
13 II
muzyczno- śniadanie
na
świeżym i gry zespołowe
poniedziałek warsztaty
teatralne
(zajęcia
w
powietrzu
podziale na grupy)
Warsztaty plastyczne / Drugie
Zajęcia sportowe Quizy, konkursy
14 II
warsztaty
muzyczno- śniadanie
na
świeżym i gry zespołowe
wtorek
teatralne(zajęcia
powietrzu
w
podziale na grupy)
Wycieczka
do
Muzeum
Lotnictwa
Polskiego
w
Krakowie
15 II
Al. Jana Pawła II 39
środa
Warsztaty
origami
/ Drugie
Zajęcia sportowe Quizy, konkursy
16 II
warsztaty
muzyczno- śniadanie
na
świeżym i gry zespołowe
czwartek
teatralne(zajęcia
w
powietrzu
podziale na grupy)
Warsztaty plastyczne / Drugie
Zajęcia sportowe Quizy, konkursy
17 II
warsztaty
muzycznośniadanie
na
świeżym i gry zespołowe
piątek
teatralne
(zajęcia
w
powietrzu
podziale na grupy)
Zajęcia sportowe Quizy, konkursy
20
II Warsztaty plastyczne / Drugie
muzyczno- śniadanie
na
świeżym i gry zespołowe
poniedziałek warsztaty
teatralne
(zajęcia
w
powietrzu
podziale na grupy)
Wycieczka
do
Parku
Edukacji
Rozwojowej
21 II
Salezjański wolontariat misyjny „Młodzi światu”, ul. Tyniecka 39
wtorek
Zajęcia sportowe Quizy, konkursy
Warsztaty plastyczne / Drugie
22 II
warsztaty
muzyczno- śniadanie
na
świeżym i gry zespołowe
środa
w
powietrzu
teatralne
(zajęcia
podziale na grupy)
Warsztaty plastyczne / Drugie
Zajęcia sportowe Quizy, konkursy
23 II
warsztaty
muzyczno- śniadanie
na
świeżym i gry zespołowe
czwartek
teatralne(zajęcia
w
powietrzu
podziale na grupy)
Zajęcia sportowe Quizy, konkursy
Spektakl Teatru Parawan Drugie
24 II
pt „Wariacje”
śniadanie
na
świeżym i gry zespołowe
piątek
powietrzu
Realizacja programu w poszczególnych dniach uzależniona będzie od pogody oraz
wieku uczestników, propozycje przypisane poszczególnym datom mogą ulec zmianie.
Ponadto: dla miłośników szachów - Turniej Szachowy Juniorów o puchar Dyrektora
Dworku Białoprądnickiego i Prezesa Małopolskiego Związku Szachowego, który odbędzie

się w dniach 14-16 lutego 2012 roku. Zapisy: Jan Kusina, e-mail: jkusina@mzszach.l.pl, tel.
607 059 125
Klub Kultury „Chełm”
ul. Chełmska 16, 12 425-24-93,
www.dworek.krakow.pl/chelm
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w różnych godzinach. W programie
zajęć znalazły się: gry i zabawy, pracownie plastyczne, przedstawienia teatralne, zwiedzanie
remizy strażackiej, piekarni, wyjście do krainy zabaw dziecięcych.
13.02. – Rozpoczęcie ferii: zapisy, gry stolikowe, tenis stołowy
Zimowa szkółka gry na gitarze-nauka, porady techniczne, tenis stołowy
14.02. – Wyjście do krainy zabaw dziecięcych „Gabon” w Parku Wodnym
15.02. – Zimowy konkurs plastyczny dla dzieci
Zimowe granie na gitarze-nauka, porady techniczne, tenis stołowy
16.02. – Wyjście do Multikina
17.02. – Zwiedzanie Krakowskiej Straży Pożarnej
18.02. – Zimowy konkurs plastyczny dla dzieci
Zimowe granie na gitarze-nauka, porady techniczne
Tenis stołowy
19.02. – Niedzielny Teatrzyk Bajkowy - bajka „Nie ma jak w domu”- Teatr „ART-RE”
20.02. – Zimowe grillowanie kiełbasek dla dzieci
Zimowe granie na gitarze-nauka; porady techniczne; tenis stołowy
21.02. – Wyjście do krainy zabaw dziecięcych „Gibon” w Parku Wodnym
22.02. – Wyjście do Multikina
Zimowe granie na gitarze-porady techniczne; nauka; tenis stołowy
23.02. – Jak powstaje chleb - zwiedzanie piekarni A. Pawlaka
24.02. – Przedstawienie „Wariacje” w Teatrze Parawan
25.02. – Otwarcie wystawy prac z zimowego konkursu plastycznego, rozdanie nagród
Zimowa szkółka gry na gitarze-nauka; porady plastyczne; tenis stołowy
Koszt: uczestnicy pokrywają koszty wyjść w wysokości ok. 50% oraz przejazdy komunikacją
miejską. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów, odpłatności i godzin dostępne w
Klubie.
Klub Kultury „Mydlniki”
ul. Balicka 289, 12 637-97-12,
www.dworek.krakow.pl/mydlniki
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 - 13.30. W programie zajęć
znalazły się: gry i zabawy, pracownie plastyczne, lekcje muzealne, przedstawienia teatralne,
bal kostiumowy.
13.02. – Kapelusz jako element stroju z epoki - zajęcia plastyczne
14.02. – Dzień Św. Walentego - zajęcia plastyczne
15.02. – „Jak powstają ubrania?” - lekcja muzealna w Muzeum Narodowym
16.02. – Bal kostiumowy
17.02. – „Robimy mały teatr” - lekcja muzealna w Muzeum Historycznym
20.02. – Przedstawienie „W zaczarowanym teatrze”
21.02. – Maska jako element kostiumu aktora - zajęcia plastyczne
22.02. – Teatr na przestrzeni wieków - wybrane zagadnienia z historii teatru
23.02. – Gry i zabawy z elementami pantomimy
24.02. – Przedstawienie „Wariacje” w Teatrze Parawan
Więcej informacji o programie, kosztach oraz zapisach w Klubie.

Klub Kultury „Paleta”
ul. Wrocławska 91, 12 623-78-05,
www.dworek.krakow.pl/paleta
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00. W programie
zajęć znalazły się: gry i zabawy, pracownie plastyczne, artystyczne eksperymenty
ekologiczne, wyjścia do muzeum i teatru, warsztaty teatralne.
Program:
13.02. – ekologiczne warsztaty plastyczne - eko-torebka
14.02. – wyjście do Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ
15.02. – warsztaty malarskie dla dzieci „Kartka z zielnika”
16.02. – warsztaty plastyczne pt. ”Niebywałe konstrukcje i zadziwiające pojazdy”
17.02. – wyjście do kina
20.02. – ekologiczne warsztaty plastyczne pt. „Akwarium”
21.02. – warsztaty ceramiczne
22.02. – teatrzyk cieni warsztaty teatralne cz. I
23.02. – teatrzyk cieni warsztaty teatralne cz. II
24.02. – wyjście na spektakl teatralny Teatru Parawan w C.K. Dworek Białoprądnicki
Koszt: 50 zł/ tydzień (w miarę wolnych miejsc możliwość zakupu pojedynczych biletów w
cenie 10 zł). Zapisy od 16 stycznia w godzinach 15.00 - 19.00

•

•

Klub Kultury „Przegorzały”
ul. Kamedulska 70, 12 429-90-52,
www.dworek.krakow.pl/przegorzaly
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w dwóch blokach
tematycznych:
Filia Bielany: „Artystyczna Zima”
W programie warsztaty plastyczne i teatralne, zwiedzanie i warsztaty w MOCAK oraz w
Muzeum Witrażu. Zapewniamy obiad.
Koszt: 125 zł/ tydzień
Zapisy i wpłaty w godz.12.00-18.00 do dnia 1.02.2012
Klub Przegorzały: „Ferie z robotami”
W programie warsztaty z robotyki, gry i zabawy. Zapewniamy śniadanie obiad i
podwieczorek.
Koszt: 690 zł/ tydzień
Więcej informacji oraz zapisy na stronie http://warsztatrobotow.pl/kursywakacyjne/
Klub Kultury „Vademecum”
ul. Radzikowskiego 29, 12 637-40-95,
www.dworek.krakow.pl/vademecum
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00. W programie
zajęć znalazły się: gry i zabawy, pracownie plastyczne, język angielski, zajęcia taneczne i
teatralne, wyjścia do kina i teatru.
Koszt: 12 zł/ dzień; 55 zł/ tydzień. Zapisy od dnia 16 stycznia:
- osobiście lub telefonicznie w godzinach: pon.: 8:00–15:00, 19:30-21:30 wt.: 8:00-19:00, śr.:
18:00-15:00, 19:30-21:30 czw.: 8:00-19:30 pt.: 8:00-19:00
- mailowo: vademecum@dworek.krakow.pl
Klub Kultury „Wola”
ul. Królowej Jadwigi 215, 12 425-14-01,

www.dworek.krakow.pl/wola
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 15.00. W programie
zajęć znalazły się: gry i zabawy, nauka gry w szachy przez wykwalifikowanych instruktorów,
zajęcia plastyczne połączone z konkursami, origami, wyjścia do: zoo, krainy zabaw Gibon,
muzeum, filharmonii oraz spektakl teatralny. Zapewniamy posiłek.
Koszt: 15 zł/ dzień, 60 zł/ tydzień. Informacja o zapisach w Klubie w godz. 14.00 - 19.00
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 12 644 05 80,
www.nck.krakow.pl
Festiwal Teatrów dla Dzieci (sala teatralna NCK)
13 lutego (poniedziałek), godz. 11.00 - „Przygody Zucha Tomcia Palucha” - Teatr Dzieci z
Zagłębia im. Jana Dormana - Będzin
14 lutego (wtorek), godz. 11:00 - „Kot, który merdał ogonem” - Teatr Lalek RABCIO
- Rabka-Zdrój
15 lutego (środa), godz. 11:00 - „Powrót Krasnoludków” - Tarnowski Teatr im. Ludwika
Solskiego - Tarnów
16 lutego (czwartek), godz. 11.00 - „Królewna Śnieżka” - Teatr ZAGŁĘBIA - Sosnowiec
17 lutego (piątek), godz. 11.00 - „Alicja z drugiej strony lustra” - Teatr MASKA – Rzeszów
20 lutego (poniedziałek), godz. 11.00 - „Być jak Pippi” - Teatr Lalki i Aktora KUBUŚ Kielce
21 lutego (wtorek), godz. 11.00 - „Słońce w Dolinie Muminków” - Teatr Lalki i Aktora
KUBUŚ - Kielce
22 lutego (środa), godz. 11.00 – „ O Szewczyku, strasznym smoku, czarowniku i królewnie” Teatr Dzieci z Zagłębia im. Jana Dormana – Będzin
23 lutego (czwartek), godz. 11.00 - „Kiedy króla boli ząb” - Teatr Lalek RABCIO - RabkaZdrój
24 lutego (piątek), godz. 11.00 - „Calineczka” - Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana
- Bielsko-Biała
Podczas Festiwalu zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy – wyboru najciekawszego
spektaklu. Wśród biorących udział w konkursie organizatorzy wylosują nagrody –
niespodzianki.
Bilety: 15 zł w Kasie NCK: 12 644 02 66 w. 301 (9:00-19:00)
Informacje i zamówienia zbiorowe: tel. 12 644 24 81, 12 644 12 33
Ponadto NCK przygotował w ofercie:
- zajęcia plastyczne i ceramiczne dla dzieci (pn, wt, śr, piątek: godz. 9.15-11.00, 11.0013.00, 13.00-15.00 oraz czwartek godz. 12.00-17.00, pokój 012, bud. A)
Jednorazowa wejściówka: 6 zł
Informacje: NCK, pok. 012 tel. 12 644 02 66 w. 260
- zajęcia taneczne:
Mała Akademia Tańca Towarzyskiego - podstawowy program tańca towarzyskiego (tańce
standardowe i latynoamerykańskie) – disco, salsa, rock’n’roll, poleczka
„Taneczny MIX” - zajęcia z techniki disco, funky i tańca nowoczesnego dla dzieci ze szkół
podstawowych
Zimowe zabawy z Kubusiem Puchatkiem - zajęcia muzyczno-ruchowe dla przedszkolaków w
formie dobrej zabawy i konkursów

Warsztaty Baletowe dla dzieci - zajęcia z techniki barre au sol i podstawy tańca klasycznego
dla dzieci
Taniec indyjski - spotkanie z kulturą wschodu – warsztaty taneczne
Ferie z Break Dance
HIP-HOP new style - warsztaty taneczne dla młodzieży
Grupa Tańca Współczesnego „FORMA”
Aerobic
Pilates
Gimnastyka wieku średniego
Informacje: NCK, pok. 113, tel. 12 644 22 47
- zajęcia oświatowe:
Zapraszamy dzieci w wieku 6-8 lat do pełnej niespodzianek podróży po 10 krajach: Rosji,
Chinach, Japonii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Holandii , Anglii, Szwecji i Niemczech.
Zajęcia w formie twórczej zabawy.
Ilość osób w grupie ograniczona!
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz.12.30-14.30, sala 117
Prowadzący: pedagog Agnieszka Noworyta
Opłata 50 zł za jeden tydzień, informacje i zapisy: Sekcja Oświatowa pok. 201 b tel. 12 644
28 63
- różnorodne zajęcia w Czytelni:
15, 17, 22, 24 lutego (środy i piątki), godz. 10.30-13.00
13, 16, 20, 23 lutego (poniedziałki i czwartki), godz. 14.30-17.00
Wstęp wolny
Prowadzenie: Cecylia Banaczkowska
Informacje: NCK pok. 011, tel. (12) 644 02 66 wew. 246
- zajęcia w pracowni modeli latających (pon. – pt. w godz. 10:00-15:00 sala 005 - wstęp
wolny)
- szachy dla dzieci (wstęp wolny) środa w godz. 12:00-14:00, Klub Młodego Szachisty,
bud. A I p.; piątek w godz.12:00-14:00, Klub Młodego Szachisty , bud. A I p.
- internet (pon - piątek w godz. 9:00-20:00 sala 114 - cena biletu: 4,00 zł za 1h)
Informacje: NCK pok. 114, tel. (12) 644 02 66, w. 228

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
os. Zgody 1, 12-644-24-32
www.krakownh.pl
Klub Aneks, os. Łuczanowice
ul. Mycielskiego 11
12 685 00 34
aneks@krakownh.pl
I turnus 13.02. - 17.02.
W programie m.in. zajęcia świetlicowe, gry i zabawy ruchowe i integracyjne, tenis stołowy,
wyjście do Cinema City, zajęcia w Centrum Wspinaczkowym FORTECA, wycieczka do
Zabierzowa na Rogate Ranczo.
Opłata za I turnus: 90 zł (w cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety
wstępów, bilety MPK, codzienny poczęstunek: drożdżówka + ciepły napój.
Prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego!
II turnus 19.02. - 25.02.
„Zimowi odkrywcy wielkich kultur” - zimowisko w Białym Dunajcu.

Koszt: 450,00 (w cenę wliczono: koszt pobytu , 3 posiłki dziennie, ubezpieczenie, opiekę
instruktora, opiekę medyczną, transport, materiały plastyczne.
Klub Dukat, os. Grębałów
ul. Styczna 1, 12 645 17 90
dukat@krakownh.pl
I turnus 13.02. - 17.02.
zabawy świetlicowe, kącik plastyczny, projekcja filmu Most do Terabithii, turniej rzutek,
wyjście na spektakl teatralny Powrót krasnoludków, zimowa szkółka strzelecka, „Szlakiem
krakowskich legend” – wycieczka piesza po Krakowie.
Opłata za I turnus: 41 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów, ciepły napój,
pamiątkowy dyplom.
II turnus 20.02. - 24.02.
warsztaty plastyczne, zajęcia świetlicowe, projekcja filmu Złoty kompas, zimowy wielobój
sprawnościowy, konkursy i zabawy na świeżym powietrzu, turniej strzelecki.
Opłata za II turnus: 31 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów, ciepły napój,
pamiątkowy dyplom.
Klub Herkules , os. Branice
ul. Tokarzewskiego 29, 12 681 00 77
herkules@krakownh.pl
I turnus 13.02 - 17.02.
wyjazd na lodowisko i basen, dyskoteka walentynkowa, wycieczka autokarowa do Studia
Filmów Rysunkowych w Bielsku –Białej: „Bajkowy świat zaprasza” – prezentacja produkcji
filmów animowanych, zwiedzanie studia.
Opłata za I turnus: 60 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów, poczęstunek podczas
zajęć stacjonarnych.
II turnus 20.02. - 24.02.
zwiedzanie wystawy Szopek Krakowskich w Muzeum Historycznym, wizyta w Fabryce
Cukierków, zawody sportowe, konkursy, gry i zabawy, zajęcia plastyczne w Klubie lub na
świeżym powietrzu w zależności od pogody, wyjazd do kina, do Centrum Zabaw Dziecięcych
Gibon, na lodowisko.
Opłata za II turnus: 60 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów, poczęstunek podczas
zajęć stacjonarnych.
Klub Jedność , os. Wolica
ul. Drożyska 3c, tel. 12 681 00 70
jednosc@krakownh.pl
I turnus 13.02. - 17.02.
wyjazd na lodowisko Cracovia, dyskoteka walentynkowa, wycieczka autokarowa do Studia
Filmów Rysunkowych w Bielsku – Białej: zwiedzanie studia połączone z pokazem filmów,
wyjazd na basen.
Opłata za I turnus: 60 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów, poczęstunek podczas
zajęć stacjonarnych.
II turnus 20.02. - 24.02.2012

zwiedzanie wystawy Szopek Krakowskich w Muzeum Historycznym, wizyta w Fabryce
Cukierków, zajęcia sportowe, zawody, konkursy, gry i zabawy plastyczne, wyjazd do kina na
wybrany film, do Centrum Zabaw Dziecięcych Gibon, na lodowisko Cracovii.
Opłata za II turnus: 60 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów, poczęstunek podczas
zajęć stacjonarnych.
Klub Jędruś
os. Centrum A 6A, 12 644 68 10 wew. 21
jedrus@krakownh.pl
Klub Jędruś zaprasza do kawiarenki internetowej, która podczas ferii będzie czynna w
następujących godzinach:
I tydzień 13.02. - 17.02.
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od godz. 10.00 do 19.00
środa - nieczynne
II tydzień 20.02. - 25.02.2012
poniedziałek, wtorek - od godz. 10.00 do 19.00
środa - nieczynne
czwartek – od godz. 10.00 do 20.00
piątek – od godz. 10.00 do 21.00
Koszt: 3 zł za pierwszą godzinę.
Dla młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych zniżka 50 %.
Klub Karino, os. Chałupki
ul. Truskawkowa 4, 12 681 02 00
karino@krakownh.pl
I turnus 13.02. - 17.02.2012
13.02. (poniedziałek) godz. 10.00-15.00
Akademia sportu – rozpoczęcie ferii zimowych, omówienie zasad bezpieczeństwa, wyjazd
na lodowisko Cracovii.
14.02. (wtorek) godz. 10.00-15.00
Akademia rozrywki – przyjazd dzieci z klubów Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta na
dyskotekę walentynkową. W programie: nauka tańca, poczta walentynkowa, zabawy.
15.02. (środa) godz. 9.00-16.00
W krainie bajek – wycieczka autokarowa do Studia Filmów Rysunkowych w BielskuBiałej, zwiedzanie studia połączone z pokazem filmów.
16.02. (czwartek) godz. 10.00-15.00
Akademia sportu – wyjazd na basen.
17.02.(piątek) godz. 10.00-15.00
Akademia rozrywki – wyjazd do Klubu Herkules na zabawy na wesoło, opowiadanie
dowcipów, kawałów, gry i konkursy dla dzieci.
Opłata za I turnus: 60 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów, poczęstunek podczas
zajęć świetlicowych.
II turnus 20.02. - 24.02.2012
20.02. (poniedziałek) godz. 10.00-15.00
Akademia sztuki – wycieczka Drogą Królewską oraz zwiedzanie wystawy Szopek
Krakowskich w Muzeum Historycznym, zwiedzanie Fabryki Cukierków.
21.02. (wtorek) godz. 10.00-15.00
Akademia sportu – udział dzieci z Klubu Karino w zajęciach sportowych, zawodach,
konkursach, grach i zabawach plastycznych w Klubie Jedność lub na świeżym powietrzu.

22.02.(środa) godz. 10.00-15.00
Akademia rozrywki – wyjazd do kina na wybrany film.
23.02.(czwartek) godz. 10.00-15.00
Akademia zabawy – wyjazd do Centrum Zabaw Dziecięcych Gibon.
24.02. (piątek) godz. 10.00-15.00
Akademia sportu – zakończenie ferii zimowych, wyjazd na lodowisko Cracovii.
Opłata za I turnus: 60 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów, poczęstunek podczas
zajęć świetlicowych.
Klub Krzesławice, os. Krzesławice
ul. Wańkowicza 17, 12 644 80 06
krzeslawice@krakownh.pl
I turnus 13.02. - 17.02.2012
13.02. (poniedziałek) godz. 9.30-15.00
Rozpoczęcie ferii – zajęcia świetlicowe, omówienie zasad bezpieczeństwa, wspólne ułożenie
regulaminu, gry i zabawy ruchowe i integracyjne oraz tenis stołowy.
14.02. (wtorek) godz. 9.30-15.00
Wyjście na lodowisko Krakowianka.
15.02. (środa) godz. 9.00-15.00
Wycieczka – do Wytwórni Filmów Animowanych w Bielsku-Białej.
16.02. (czwartek) godz. 9.00-15.00
Centrum Wspinaczkowe Forteca – zajęcia na ściance wspinaczkowej.
17.02. (piątek) godz. 9.00-13.00
Multikino – wyjście na wybrany film.
Opłata za I turnus: 115 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktorów, bilety wstępów.
II turnus 19.02. - 25.02.
ZIMOWI ODKRYWCY WIELKICH KULTUR – zimowisko w Białym Dunajcu.
Koszt: 450 zł
W cenę wliczono: koszt pobytu, 3 posiłki dziennie, ubezpieczenie, opieka instruktora, opieka
medyczna, transport, materiały plastyczne.
Klub Mirage
os. Bohaterów Września 26, 12 645 72 09
mirage@krakownh.pl
I turnus 13.02. - 17.02.
13.02. (poniedziałek) godz. 9.00-15.00
Rozpoczęcie – spotkanie inaugurujące turnus, wycieczka do NCK na spektakl teatralny oraz
do kawiarenki internetowej w Klubie Jędruś i na zajęcia tenisa stołowego.
14.02. (wtorek) godz. 9.00-15.00
Wycieczka do Parku Wodnego – zajęcia na basenie oraz w Centrum Zabaw Dziecięcych
Gibon.
15.02. (środa) godz. 9.00-15.00
Wycieczka autokarowa – zwiedzanie Wytwórni Filmów Animowanych w Bielsku Białej.
16.02. (czwartek) godz. 9.00-15.00
Wycieczka na lodowisko OSiR Krakowianka – oraz wyjście na basen.
17.02. (piątek) godz. 9.00-15.00
Wycieczka na basen – oraz wyjście na strzelnicę sportową w XXXI ZSO.
Opłata za I turnus: 100 zł

W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów, bilety MPK,
poczęstunek każdego dnia: ciepły napój lub soczek + drożdżówka, nagrody dla każdego
uczestnika, materiały do zajęć, wycieczkę autokarową.
II turnus 20.02. - 24.02.
20.02. (poniedziałek) godz. 9.00-15.00
Rozpoczęcie – spotkanie inaugurujące turnus, wyjazd do NCK na spektakl teatralny oraz na
zajęcia etnograficzne w Chałupie u Szpinaka.
21.02. (wtorek) godz. 9.00-15.00
Wycieczka do Parku Wodnego – zajęcia na basenie, wyjście na film do Multikina.
22.02. (środa) godz. 9.00-15.00
Wycieczka autokarowa –zwiedzanie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w
Pacanowie.
23.02. (czwartek) godz. 9.00-15.00
Wycieczka na basen – wycieczka na strzelnicę sportową w XXXI ZSO.
24.02. (piątek) godz. 9.00-15.00
Wycieczka na ściankę wspinaczkową – do Centrum Wspinaczkowego Forteca oraz wyjście
na basen.
Opłata za II turnus: 100 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów, bilety MPK,
poczęstunek każdego dnia: ciepły napój lub soczek + drożdżówka, nagrody dla każdego
uczestnika, materiały do zajęć, wycieczkę autokarową.
Klub Ośrodka Kultury
os. Zgody 1, 12 644 24 32
osrodek@krakownh.pl
I turnus 13.02. - 17.02.
13.02. (poniedziałek) godz. 9.00-15.00
Witamy i na zimowe ferie zapraszamy – rozpoczęcie zajęć, omówienie zasad
bezpieczeństwa, wspólne ułożenie regulaminu, gry i zabawy ruchowe, konkurs plastyczny
Zimowe pejzaże.
14.02. (wtorek) godz. 9.00-15.00
Wyjazd do Klubu Karino na dyskotekę walentynkową – zabawy i inne atrakcje oraz
poczęstunek.
15.02. (środa) godz. 8.00-16.00
Wyjazd do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej – z klubami: Karino, Herkules,
Jedność, Pod Kasztanami. W programie - zwiedzanie Studia Filmów Rysunkowych, projekcja
bajek.
16.02. (czwartek) godz. 9.00-15.00
Wyjście do Centrum Zabaw Dziecięcych Gibon - zabawy ruchowe na trampolinie, w
basenie, w tunelach.
17.02. (piątek) godz. 9.00-15.00
Wyjazd do Klubu Herkules - w programie: zabawy na wesoło, gry i zabawy dla dzieci,
poczęstunek.
Opłata za I turnus: 61 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów (oprócz biletów MPK),
poczęstunek (w Klubie Karino i w Klubie Herkules).
II turnus 20.02.- 24.02.12
20.02. (poniedziałek) godz. 9.00-15.00
Wyjście do Pałacu Krzysztofory – zwiedzanie pokonkursowej wystawy szopek
krakowskich.

21.02. (wtorek) godz. 9.00-15.00
Na sportowo w Klubie Jedność – w programie: zawody sportowe, konkursy, gry i zabawy.
22.02. (środa) godz. 9.00-15.00
Wyjście na spektakl teatralny – O szewczyku, strasznym smoku, czarowniku i królewnie w
ramach Festiwalu Teatrów dla Dzieci w NCK.
23.02. (czwartek) godz. 9.00-15.00
Multikino – wyjście na film familijny dla dzieci.
24.02. (piątek) godz. 9.00-15.00
Karnawałowa impreza dla dzieci – konkurs taneczny, zabawy ruchowe, poczęstunek.
Opłata za II turnus: 41 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów, poczęstunek w Klubie
Jedność i na imprezie karnawałowej na zakończenie ferii w Klubie Ośrodka Kultury.
Klub Pod Kasztanami, os. Kościelniki
ul. Płoszczyny 1, 12 681 01 99
podkasztanami@krakownh.pl
I turnus 13.02. - 17.02.
13.02. (poniedziałek) godz. 10.00-14.00
Rozpoczęcie ferii – zajęcia plastyczne – sztuka origami, Magiczny Kraków Czytadełko –
poznaj swoje Miasto - zajęcia stacjonarne, gry stolikowe, tenis stołowy.
14.02. (wtorek) godz. 10.00-14.00
Zajęcia stacjonarne – warsztaty taneczne, gry stolikowe, turniej gry w piłkarzyki.
15. 02. (środa) godz. 10.00-14.00
Zajęcia stacjonarne – warsztaty taneczne, gry stolikowe, tenis stołowy.
16.02. (czwartek) godz. 10.00-14.00
Zajęcia stacjonarne – warsztaty taneczne, gry stolikowe, turniej gry w warcaby i skoczki.
17.02. (piątek) godz. 10.00-14.00
Wyjście do kina – na wybrany film.
Opłata za I turnus: 32 zł
W cenę wliczono: opiekę instruktora, bilety wstępów, poczęstunek, nagrody dla uczestników.
II turnus 20.02.- 24.02.12
20.02. (poniedziałek) godz. 10.00-14.00
Zimowa przygoda – zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, gry stolikowe, turniej gry w
piłkarzyki.
21.02. (wtorek) godz. 10.00-14.00
Zajęcia stacjonarne – warsztaty taneczne, gry stolikowe, turniej gry w szachy, warcaby i
skoczki.
22.02. (środa) godz. 10.00-14.00
Królewskim szlakiem – wycieczka po Krakowie.
23.02. (czwartek) godz. 10.00-14.00
Pokazowa lekcja gry na gitarze – nauka piosenek, zajęcia świetlicowe, gry stolikowe,
turniej tenisa stołowego.
24.02. (piątek) godz. 10.00-14.00
Zakończenie ferii zimowych – wystawa dziecięcych prac wykonanych w czasie ferii
zimowych, zajęcia świetlicowe, gry stolikowe, turniej tenisa stołowego.
Opłata za II turnus: 20 zł
W cenę wliczono: opiekę instruktora, bilety wstępów, poczęstunek, nagrody dla uczestników.
Promocyjna opłata za dwa turnusy łącznie: 50 zł
Klub 303
os. Dywizjonu 303 1, 12 681 39 78

klub303@krakownh.pl
Magiczne zimowe chwile
I turnus 13.02 – 17.02.
13.02. (poniedziałek) godz.9.00-14.00
Klub 303 – rozpoczęcie Akcji Zima – omówienie planu oraz zasad uczestnictwa w zajęciach
organizowanych w ramach Akcji. Wspólne gry i zabawy organizacyjne Poznajmy się.
14.02. (wtorek) godz. 9.00-14.00
Klub 303/Basen w Hotelu Orient/Strzelnica – w podziale na dwie grupy:
Wyjście na basen do Hotelu Orient (gr. I)
Wyjście na strzelnicę/zajęcia i warsztaty cyrkowe w Klubie 303 (gr. II).
15.02. (środa) godz. 9.00-14.00
Kino Sfinks – warsztaty Zwierzę jako aktor filmowy – jak przygotowuje się psa do zawodu
aktora? Spotkanie z treserem i jego psem, indywidualne próby tresury. Projekcja filmowa Jak
wytresować smoka w reż. Deana DeBloisa i Chrisa Sandersa.
16.02. (czwartek) godz. 9.00-14.00
Klub 303/Basen w Hotelu Orient/Strzelnica – w podziale na dwie grupy:
Wyjście na strzelnicę/zajęcia i warsztaty cyrkowe w Klubie 303 (gr. I)
Wyjście na basen do Hotelu Orient (gr. II).
17.02. (piątek) godz. 9.00-14.00
Jaskinia Wierzchowska – wycieczka autokarowa. W programie: zwiedzanie jaskini z
przewodnikiem, spotkanie z człowiekiem prehistorycznym, poczęstunek przy grillu.
Opłata za I turnus: 50 zł
W cenę wliczono: opiekę instruktora, bilety wstępów, bilety MPK, przejazd autokarem.
II turnus 20.02. – 24.02.2012
20.02.(poniedziałek) godz. 9.00-14.00
Klub 303 – wspólne gry i zabawy świetlicowe oraz stolikowe.
21.02. (wtorek) godz. 9.00-14.00
Szkoła Podstawowa nr 155 – zawody sportowe w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr
155.
22.02. (środa) godz. 9.00-14.00
Multikino – wyjście do kina na seans 3D.
23.02. (czwartek) godz. 9.00-14.00
Fantasy Park – wyjście na kręgle do Fantasy Parku.
24.02. (piątek) godz. 9.00-14.00
Pałac Biskupa Erazma Ciołka – wizyta w muzeum połączona z lekcją muzealną oraz
warsztatami lepienia z gliny.
24 – 25.02. (piątek - sobota) godz. 20.00-8.00
Noc w Klubie – Piątkowy Zlot na Łysej Górze - w programie: występ ogniowy Grupy
Happenerskiej Nowa Huta, gra terenowa w podziemiach Klubu Piątkowy zlot na Łysej Górze,
opowiadanie tematycznych historii z pazurem. Na noc w Klubie uczestnicy przynoszą:
karimaty, śpiwory, szczoteczki i pasty do zębów, ręczniki oraz piżamy. Odbiór dzieci – w
sobotę o godz. 8.00.
Opłata za II turnus: 50 zł
W cenę wliczono: opiekę instruktora, bilety wstępów, bilety MPK.
Klub Wersalik
os. Ogrodowe 15, 12 644 13 52
wersalik@krakownh.pl
I turnus 13.02. - 17.02.
13.02. (poniedziałek) godz. 10.00-15.00

Uroczyste rozpoczęcie – zajęcia świetlicowe, omówienie zasad bezpieczeństwa, wspólne
ułożenie regulaminu udziału gry i zabawy ruchowe i integracyjne.
14.02. (wtorek) godz. 10.00-15.00
Bal walentynkowy – zajęcia świetlicowe, bal przebierańców z okazji Walentynek.
15.02. (środa) godz. 10.00-15.00
Anikino – wyjście do krainy zabaw dziecięcych.
16.02. (czwartek) godz. 8.30-15.00
Bezpieczne ferie – zajęcia profilaktyczne z funkcjonariuszem Straży Miejskiej, zajęcia
świetlicowe.
17.02. (piątek) godz. 10.00-15.00
Jaskinia Wierzchowska – wyjazd do Jaskini Wierzchowskiej, spotkanie z człowiekiem
prehistorycznym, kiełbaski z grilla.
Opłata za I turnus: 70 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów (oprócz biletów MPK),
materiały do zajęć.
II turnus 20.02. - 24.02.
20.02. (poniedziałek) godz. 10.00-15.00
Wyjście do kina – wyjście do kina na wybrany film.
21.02. (wtorek) godz. 10.00-15.00
Zabawy z plastyką – warsztaty plastyczne, zajęcia świetlicowe.
22.02. (środa) godz. 10.00-15.00
Strzelnica – wyjazd na strzelnicę do Klubu Dukat, ognisko z kiełbaskami.
23.02. (czwartek) godz. 10.00-15.00
Muzeum Etnograficzne – zwiedzanie i lekcja warsztatowa Autoportret na szkle.
24.02. (piątek) godz. 10.00-15.00
Zakończenie ferii – podsumowanie, gry i zabawy świetlicowe.
Opłata za II turnus: 70 zł
W cenę wliczono: ubezpieczenie, opiekę instruktora, bilety wstępów(oprócz biletów MPK),
materiały do zajęć.
Promocyjna opłata za dwa turnusy łącznie: 120 zł

Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida
os. Górali 5, 12 644 27 65
www.okn.edu.pl
Program zajęć feryjnych dla dzieci 7-11 lat, w terminie od 13 do 24 lutego 2 (poniedziałekpiątek w godz. 10:00 - 14:00)
Poniedziałki (13 i 20 luty)
10:00-12:00 Zajęcia w klubie Internetowym „Małpa”- gry, zabawy, portale, strony o
Krakowie i Małopolsce
10:00-12:00 Budzenie wyobraźni- trening twórczego myślenia na podstawie literatury
dziecięcej
12:00-12:30 Przerwa śniadaniowa
12:30-14:00 Projekcja filmu familijnego w Kinie Sfinks
Wtorki (14 i 21 luty)
10:00-12:00 Zajęcia wokalne – ćwiczenia emisyjne, oddechowe, nauka piosenek
Zajęcia psychoedukacyjne w formie gier i zabaw
10:00-12:00 Zajęcia plastyczne – inspirowane twórczością Giuseppe Arcimboldo – „Cztery
pory roku”, Joan Miro’- kształty, barwy, uczucia.
12:00-12:30 Przerwa śniadaniowa
12:30-14:00 Projekcja filmu familijnego w Kinie Sfinks

Środy (15 i 22 luty)
10:00-14:00 Zwiedzanie Zamku w Niepołomicach, oraz Muzeum Zbiorów Fonografii
Zajęcia edukacyjne w Sukiennicach Oddziale Muzeum Narodowego
Drugie śniadanie
Czwartki (16 i 23 luty)
10:00-12:00 Zajęcia w klubie Internetowym „Małpa”- gry zabawy, portale, strony o Krakowie
i Małopolsce
10:00-12:00 Budzenie wyobraźni- trening twórczego myślenia na podstawie literatury
dziecięcej
12:00-12:30 Przerwa śniadaniowa
12:30-14:00 Projekcja filmu familijnego w Kinie Sfinks
Piątki (17 i 24 luty)
10:00-12:00 Zajęcia teatralne – zdarzenia sceniczne w formie zabawy, gry walentynkowe.
10:00-12:00 Zajęcia taneczne- układy akrobatyczne, rock and roll, cha-cha samba
Mam talent – występy dzieci.
12:00-12:30 Przerwa śniadaniowa
12:30-14:00 Projekcja filmu familijnego w Kinie Sfinks
Każda forma zajęć trwa 60 minut, prowadzona w dwóch wymiennych grupach. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Informacje i zapisy w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 5, Dział Animacji
Kultury, tel 12 644 27 65 w. 18
Klub "Kuźnia"
os. Złotego Wieku 14
Poniedziałki (13 i 20 lutego)
10:00-11:00 Zabawy z chustą Klanza, kalambury, konkursy
11:00-12:00 Zabawy literackie: wierszyki, rymowanki
12:00-12:30 Przerwa śniadaniowa
12:30-14:00 Pracownia plastyczna: zmywalne tatuaże, wielkoformatowa gra planszowa
Wtorki (14 i 21 lutego)
10:00-12:00 Zajęcia sportowo-rekreacyjne (w zależności od pogody w Parku
Mistrzejowickim lub na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 37)
12:00-12:30 Przerwa śniadaniowa
12:30-14:00 Projekcja filmu familijnego w Kinie Sfinks
Środy (15 i 22 lutego)
10:00-11:00 Zabawa z przysłowiami - zajęcia w bibliotece
11:00-11:30 Gry i zabawy stolikowe
11:30-12:00 Przerwa śniadaniowa
12:00-14:00 Teatralne podróże - warsztaty
Czwartki (16 i 23 lutego)
10:00-12:00 Pierwsze kroki… - zajęcia muzyczno-taneczne
12:00-12:30 Przerwa śniadaniowa
12:30-14:00 Pracownia plastyczna: Artrecykling - śmieciostwory, rzeźba z masy solnej
Piątki (17 i 24 lutego)
10:00 - 14:00 Wycieczka do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i do manufaktury
słodyczy Ciuciu Artist.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Informacje i zapisy: Klub „Kuźnia”, pokój nr 18, www.kuznia.edu.pl, klub@kuznia.edu.pl

Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2, 12 422 19 55

http://lamelli.com.pl
Etnoferie ze Sztukolotnią
13-24 lutego
Śródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza na etniczne ferie w środku zimy. Jaskrawe kolory,
miękka bibuła, tektura i drewno, plecenie, malowanie, zwijanie, wycinanie, mięcie, zginanie...
Dzieci będą bawić się modułem, tworząc ornamenty ludowe. Poznają symbole. Poczują się
jak bohaterowie ludowej baśni. Odkryją znaczenie natury i tradycji dla współczesnej kultury.
Spróbuja zachłysnąć się sztuką ludową i zainspirować się nią tak, jak robią to aktualnie
artyści. Przetworzony folklor otacza nas i uczy rozumieć inność. Uczestnicy przyjrzą się
swoim wytworom w kontekście współczesnych działań artystycznych i w odniesieniu do
występu tradycyjnej kapeli ludowej.
od poniedziałku do piątku w godz.: 11-14
dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat
13 lutego – niezwykłe instrument
14 lutego – wycinanki ludowe, ozdoby, ornamenty i pieczątki
15 lutego – zwierzęta a intensywny kolor
16 lutego – natura i moda ludowa, stroje różnych ludów
17 lutego – wiejskie teksty i plakat
20 lutego – kapliczki i kwiaty ludowe
21 lutego – wiejskie jedzenie i stół (zastawa)
22 lutego – zabawki dla dzieci
23 lutego – wianki i nakrycia głowy
24 lutego – tradycja pieśni ludowej i przesądy, występ kapeli ludowej
W poniedziałki 13 i 20 lutego w godz.: 11-12 etnoferie dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat!
Z powodu ograniczonej ilości miejsc organizatorzy proszą o wcześniejsze rezerwacje;
zgłoszenia do 6 lutego koszt jednego dnia – 10 zł, karnet na pięć dni – 40 zł

Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
ul. św. Gertrudy 4, 12 430-65-60, www.krakowiacy.art.pl
OBOZY WYJAZDOWE:
11 – 18 luty 2012 SÓL/Żywca - obóz artystyczno-rekreacyjny ~50 dzieci
11 – 18 luty 2012 ISTEBNA - obóz – zimowisko ~30 dzieci
ZIMA W MIEŚCIE:
Dla dzieci nie wyjeżdżających na zimowiska:
13–25 lutego w godz. 10 – 15:oo - od poniedziałku do piątku
zajęcia świetlicowe, w zależności od pogody saneczkowanie, Kino Małolata, bezpieczny
internet, spotkania muzyczno-taneczne, DISCO, zajęcia plastyczne,
- dzieci otrzymują 1 ciepły posiłek
- zajęcia we współpracy z Zarządem TPD Śródmieście w Ośrodku Kultury
„KRAKOWIACY” i Świetlicy przy ul. Augustiańskiej.
- z zajęć przez 2-tygodie korzysta ok. 30-40 dzieci dziennie

