
WYPOCZYNEK ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

ORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJE KULTURALNE PODCZAS FERII W 

PŁOCKU

I. PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI, ul. Tumska  9a, 09 – 400 Płock

1. Pracownia Plastyczna „Piwnica”, ul. Szarych Szeregów 25
14-18 lutego w godz. 11 - 14, zajęcia prowadzi Anna Liśkiewicz. 
Warsztaty rysunkowe, malarskie i rzeźbiarskie.

 Pracownia Plastyczna Piwnica zaprasza na warsztaty artystyczne dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, młodzież oraz rodziców. W programie między innymi: zajęcia 
rysunkowe, malarskie i rzeźbiarskie. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami 
czasochłonnymi takimi jak decoupage, collage czy malarstwo witrażowe, które rzadko mają 
zastosowanie w szkole i w przedszkolu. Odbędą się również warsztaty filcowania na których 
będzie można poznać sztukę wykonywania przedmiotów z filcu jak korale i kwiaty. 

Dzieci i młodzież z pewnością doskonale będą się bawić podczas warsztatów artystycznych w 
Pracowni Plastycznej „Piwnica” w czasie ferii. 

2. Pracownia Fotograficzna „Pralnia”, ul. Tumska 9 a
25 lutego w godz. 10-16 zajęcia prowadzi Artur Kras
Warsztaty fotograficzne „Wiosna tuż tuż…”.
Pracownia fotograficzna „Pralnia” w ramach ferii zimowych zaprasza pasjonatów fotografii 
na spotkania warsztatowe. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami 
fotografii, poszerzą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Gorąco polecamy!!!

 3. Pracownia Muzyczna, Pl. Dąbrowskiego 2
14 - 25 lutego w godz. 10.30 -15.00 zajęcia prowadzi Ryszard Charzyński
Warsztaty muzyczno - wokalne dla zespołów i wokalistów.

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na tegoroczne 
warsztaty muzyczno - wokalne w czasie ferii zimowych. Zajęcia będą prowadzane w 
Pracowni Muzycznej przy Placu Dąbrowskiego 2. Program przewiduje między innymi 
warsztaty wokalne z solistami i zespołami, naukę piosenek, wszelkich technik wokalnych i 
instrumentalnych. Początkujące zespoły otrzymają możliwość prób w profesjonalnej sali, na 
profesjonalnym sprzęcie a także konsultacji ze znanym i cenionym muzykiem Krzysztofem 
Misiakiem oraz wokalistką i nauczycielką muzyki w PSM w Płocku p. Jolantą Tyszkiewicz. 
Zajęcia będą się odbywały codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30 do 15. 
Wstęp wolny. 

4. Klub Literacki „Marabut” - Pracownia Literacka POKiS, ul. Tumska 9 a
15-25 lutego od godziny 10 zajęcia prowadzi Marek Grala.
Warsztaty literackie oraz projekcje filmów „Polska literatura na polskim ekranie”

Klub Literacki „Marabut” zaprasza na warsztaty „Polska literatura na polskim 
ekranie”. Zajęcia adresowane są do młodzieży zainteresowanej najnowszymi trendami w 
literaturze. Uczestnicy omawiają telewizyjne programy literackie, kulturalne i filmowe oraz 
dokonują przeglądu prasy literackiej. Codziennie o godzinie 12.00 pokazy filmów opartych na 
polskiej literaturze: „Test pilota Pirxa” – reż. Marek Piestrak (proza S. Lem), „Widziadło” – 



reż. Marek Nowicki (proza K. Irzykowski), „Szpital przemienienia” – reż. Edward Żebrowski 
(proza S. Lem), „Matka Królów” – reż. Janusz Zaorski (proza K. Brandys), „Kwiecień” – reż. 
Witold Lesiewicz (proza J. Hen), „Pestka” – reż. Krystyna Janda (proza Anka Kowalska), „Na 
srebrnym globie” – reż. Andrzej Żuławski, „Wierna rzeka” – reż. Tadeusz Chmielewski 
(proza S. Żeromski), „Matka Joanna od aniołów” – reż. Jerzy Kawalerowicz (proza J. 
Iwaszkiewicz), „Pożegnanie z Marią” – reż. Filip Zylber (proza T. Borowski), „Weiser” – reż. 
Wojciech Marczewski (proza Paweł Huelle), „Tatarak” – reż. A. Wajda (proza J. 
Iwaszkiewicz). Zajęcia adresowane do młodzieży zainteresowanej najnowszymi trendami w 
literaturze. Uczestnicy omawiają telewizyjne programy literackie, kulturalne i filmowe oraz 
dokonują przeglądu prasy literackiej.Zajęcia adresowane do młodzieży zainteresowanej 
najnowszymi trendami w literaturze. Uczestnicy omawiają telewizyjne programy literackie, 
kulturalne i filmowe oraz dokonują przeglądu prasy literackiej.

5. POKiS Dance Studio, sala widowiskowa POKiS, ul. Tumska 9 a
21-25 lutego w godz. 10-14zajęcia prowadzi Zbigniew Góral
Warsztaty taneczne  hip hop i break dance

Jeżeli  chcesz  tańczyć  jak  tancerze"  You  can  Dance"  a  może  chcesz  kręcić  się  na 
głowie  jak  bboye  w  filmie"  Step  up"  to  masz  niepowtarzalną  okazję!!!  Płocki  Ośrodek 
Kultury i Sztuki oraz agencja "Czysta forma" zapraszają na wypasione warsztaty taneczne hip 
hop i break dance. Zajęcia poprowadzi doświadczony instruktor tańca break dance i hip hop 
Zbyszek Góral, pomysłodawca "Pokis Dance Studio" oraz imprezy taneczno-deskorolkowej 
"Back to the oldshool". Wszyscy uczestnicy warsztatów, dodatkowo będą mogli zapoznać się 
z  unikalnymi  filmami  i  relacjami  ze  światowych  zawodów  tanecznych.  Wstęp  wolny. 
Zapraszamy dzieci w wieku od 10 lat.

 6. Teatr Tańca, sala widowiskowa POKiS, ul. Tumska 9 a
15-18 lutego w godz. 10-16 zajęcia prowadzi Anna Kowalska
Warsztaty taneczne „Zima z tańcem” 

Chcesz  poćwiczyć  dla  lepszej  kondycji?  Nie  masz  co  robić  w  ferie?  Przyjdź  do 
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na Warsztaty Zimowe .Taniec nowoczesny : hip hop , 
funky, latino - wybór należy do Ciebie . Taniec towarzyski lub salsa który styl pasuje Tobie 
bardziej? PRZYJDŹ WYBIERZ SWÓJ STYL I ZATAŃCZ Z NAMI !!!
Terminarz zajęć w dniach 15-18 lutego:
8.15 - 10.00 – Zajęcia Formacji Tanecznej La Luna
10.00 - 11.15 – Taniec nowoczesny : hip hop , funky, latino, 
11.15 - 12.15 – Zajęcia Taneczne Grupy „Happy Dance” 1
12.15 - 13.15 - Zajęcia Taneczne Grupy „Happy Dance” 2
13.15 - 14.15 – Salsa lub taniec towarzyski w parach
14.30 - 16.00 – Zajęcia ZPiT „Wisełka”
7. Teatr „Pantomima”, sala widowiskowa POKiS, ul. Tumska 9 a
21-25 lutego w godz. 14.00-18.00 zajęcia prowadzą Małgorzata Trocha- Instruktor Teatru
Warsztaty sztuki cyrkowej

„Pantomima” POKiS oraz Michał Szafranek- artysta i współwłaściciel cyrku 
„Arizona” Teatr „Pantomima” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty sztuki 
cyrkowej. W trakcie warsztatów, uczestnicy nauczą się podstawowych figur akrobatycznych, 
kręcenia talerzami, żonglerki i wielu innych cyrkowych trików. Warsztaty zakończą się 
specjalnym pokazem 25 lutego o godzinie 18.00 na scenie Sali Widowiskowej Płockiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki. Zapraszamy!!!



8. Klub Filmowy „Strefa”, sala widowiskowa POKiS, ul. Tumska 9 a
14 lutego w godz. 12 – 18.
Projekcje filmów o tematyce miłosnej „Walentynki w POKiS”.

 Klub  Filmowy  „Strefa”  zaprasza  na  „Walentynki  w  POKiS”.  W  dniu  14  lutego 
zaprezentujemy  dla  zakochanych  i  dla  tych,  którzy  jeszcze  czekają  na  spotkanie  swojej 
drugiej połówki. Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, zarówno pary jak i singli.
 9. Klub Filmowy „Strefa”, Dom Darmstadt, Stary Rynek 8
15 lutego w godz. 12.00-14.30
 Projekcje filmów dla młodych widzów: „Akademia Pana Kleksa” w reż. Krzysztofa 
Gradowskiego

Klub Filmowy „Strefa serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież na specjalny pokaz 
kultowego filmu Krzysztofa Gradowskiego „Akademia Pana Kleksa. Serdecznie 
zapraszamy!. Wstęp wolny!
10. PRACOWNIA FOTOGRAFICZNO-FILMOWA, UL. TUMSKA 9 A 
16-17LUTEGO W GODZ. 13.00-14.30.
WYKŁADY O POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ AWANGARDZIE FILMOWEJ W RAMACH WARSZTATÓW FILMOWYCH 
„STREFA”,ZAJĘCIA PROWADZI NATALIA ŁOZOWSKA.

OD 16  DO 17  LUTEGO W GODZ.13:00  DO 14:30  W PRACOWNI FOTOGRAFICZNO –  FILMOWEJ W 
POKIS W RAMACH KLUBU FILMOWEGO „STREFA” ODBĘDĄ SIĘ WYKŁADY NA TEMAT POLSKIEJ AWANGARDY 
FILMOWEJ,  POCZĄTKÓW KINA NA ŚWIECIE,  KIERUNKÓW  FILMOWYCH,  KTÓRE KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NA ŚWIECIE 
NA PRZESTRZENI STULECIA, KINA DŹWIĘKOWEGO.

11. PRZEGLĄD ETIUD PWSFTVIT W ŁODZI W RAMACH KLUBU FILMOWEGO „STREFA” DOM  
DARMSTADT, STARY RYNEK 8.
18 ORAZ 21-25 W GODZ. 11-14
ZAJĘCIA PROWADZI NATALIA ŁOZOWSKA

 W  TRAKCIE FERII ZIMOWYCH 18  LUTEGO ORAZ W DNIACH 21 -  25  LUTEGO W GODZ.  11– 14 
ODBĘDZIE SIĘ PRZEGLĄD ETIUD PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY FILMOWEJ TELEWIZYJNEJ I TEATRALNEJ W 
ŁODZI. FILMY PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ W   SZEŚCIU,  TRZYGODZINNYCH  BLOKACH  FILMOWYCH. KAŻDY 
BLOK LICZY OKOŁO DWUDZIESTU FILMÓW STUDENCKICH.  OBEJRZYMY BLISKO STO FILMÓW 
KRÓTKOMETRAŻOWYCH POWSTAŁYCH W STUDIU FILMOWYM INDEKS. ZOBACZYMY MIĘDZY INNYMI ETIUDY 
ANDRZEJA WAJDY,  ROMANA POLAŃSKIEGO,  KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO,  KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO, 
MARKA PIWOWSKIEGO,  JERZEGO SKOLIMOWSKIEGO.  BĘDZIEMY MIELI OKAZJĘ OBEJRZEĆ TWÓRCZOŚĆ 
MŁODYCH FILMOWCÓW Z WYDZIAŁÓW OPERATORSKIEGO, REŻYSERII I ANIMACJI. 

II. KSIĄŻNICA PŁOCKA, UL. T. KOŚCIUSZKI 6, 09 – 400 PŁOCK

1. FILIA BIBLIOTECZNA NR 1, UL. ZIELONA 1  
ZABAWY SŁOWNE I PLASTYCZNE Z TEKSTEM PRZY MUZYCE, ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ, QUIZY, 

REBUSY, NAUKA PIOSENKI; SPOTKANIA W PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI, PIĄTKI W GODZ. 11.00 – 
12.30.
2. FILIA BIBLIOTECZNA NR 3, UL. REMBIELIŃSKIEGO 11
    ZIMA Z KSIĄŻKĄ, GRY I ZABAWY LITERACKO - PLASTYCZNE, W PONIEDZIAŁKI,  
WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI I PIĄTKI W GODZ. 12 – 13.
14 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK): WALENTYNKOWE SERDUSZKA MIŁOŚCI – ZAJĘCIA  
LITERACKO – PLASTYCZNE.



15 lutego, 22 lutego (wtorek):  quizy literackie– zajęcia promujące literaturę dziecięcą.
16 lutego  (środa): zima wkoło, jest wesoło - zagadki pantomimą, rebusy i zagadki 
obrazkowe.
17 lutego (czwartek): bałwanki – zajęcia literackie  w połączeniu z zajęciami plastycznymi (w 
oparciu o wiersz W. Chotomskiej – Dziesięć bałwanków.
18 lutego (piątek):  sztuczki ze sztuką – zajęcia plastyczne
21 lutego (poniedziałek):  pingwinki - zajęcia literackie  w połączeniu z zajęciami 
plastycznymi (w oparciu o  opowiadanie Pingu i przyjaciele).
23 lutego (środa):  Muminki- zajęcia literackie  w połączeniu z zajęciami plastycznymi (w 
oparciu o  opowiadanie T. Jansson – Zima Muminków).
24 lutego (czwartek): t ajemnice zwierząt na dalekiej północy – zajęcia literacko – plastyczne.
25 lutego (piątek):  zimowe pejzaże – zajęcia plastyczne.

 3.  Filia biblioteczna nr 4, ul. B. Krzywoustego 3
           Zajęcia edukacyjne we wtorki, czwartki i piątki w godz. 12.00 – 13.30.
15  lutego,  22  lutego  (wtorki):  „Pod  moim  łóżkiem  nie  mieszka  potwór”  na  podstawie 
dziecięcej literatury fantastycznej mali czytelnicy będą układać własne opowiadania.
17 lutego, 24 lutego (czwartki):  „Witraż piękny – kolorowy” – za pomocą różnych technik 
plastycznych dzieci wykonają witraże.
18 lutego, 25 lutego (piątki): „Zabawa w grupie jest OK h – zajęcia z wykorzystaniem gier�  
planszowych.

 4. Filia biblioteczna nr 5,  ul. Tumska 11
Spotkania w planszolandii– wtorki, piątki po wcześniejszym uzgodnieniu godzin.

 5. Filia biblioteczna nr 7, ul. Gierzyńskiego 17
„Nauka przez zabawę” - zajęcia edukacyjne dla małych czytelników we wtorki, środy, 

czwartki i piątki w godz. 11– 13.
15 lutego, 22 lutego (wtorki): gry, quizy i zagadki literackie.
16 lutego, 23 lutego (środy): poznajemy kraje Unii Europejskiej – Włochy.
17 lutego, 24 lutego (czwartek): zajęcia plastyczne. 
18 lutego, 25 lutego (piątki): www.sieciaki.pl – poznajemy bezpieczny Internet. Pogadanka z 
psychologiem, godz. 11 – 13.

6. Filia biblioteczna nr 8, ul. Walecznych 20
„Karnawał na Olimpie” – zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci we wtorki, środy, 

czwartki i piątki w godz. 11– 14.

7.  Filia biblioteczna nr 9, ul. Orzechowa 5 a
„Przygody z książką” – zabawy ruchowe, muzyczno -taneczne i plastyczne we 

wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 12.30-13.30. Szczególnie zapraszamy dzieci 22 lutego 
na  spotkanie  z  Andżeliką  Stefańską  z  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  Fu  Hok  Kuen 
Płockpołączone z pokazem sztuki walki kung fu. 
15 lutego (wtorek) Podróż dookoła świata – poznajemy wybrane kraje – zabawy ruchowe i 
plastyczne, godz. 12.30 – 13.30.
16 lutego (środa)  Łamigłówki mądrej główki – zabawy, krzyżówki, godz. 12.30 – 13.30.
17 lutego (czwartek) Straszne opowieści – wykonanie Zamku Strachu,  godz. 12.30 – 13.30.
18 lutego (piątek) Spotkanie z plastyczką Książnicy Płockiej, godz. 10.30 – 12.30.
22 lutego (wtorek) Spotkanie z Andżeliką Stefańską instruktorką sportu Wushu z 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Fu Hok Kuen Płock, godz. 12.30 – 13.30.



23 lutego (środa)  Świat zwierząt – witraże, zagadki i zabawy, godz. 12.30 – 13.30.
24 lutego (czwartek) Co nam w sercu gra - zajęcia muzyczno-taneczne, godz. 12.30 – 13.30.
25 lutego (piątek)  Bal w dobrym humorze – podsumowanie ferii, godz. 10.30 – 12.30.

8. Filia biblioteczna nr 10, ul. Borowicka 3
 „ Ferie z książką - wspólne czytanie „Żabci Mariusza Niemyckiego i tradycyjne 
zabawy stolikowe dla dzieci w wieku 6-10 lat, poniedziałki w godz. 12.00 – 13.30.
9. Filia biblioteczna nr 11, ul. Armii Krajowej 1a

 „O smokach na wesoło” -  zajęcia literacko – plastyczne na podstawie książki Joanny 
Olech „Pulpet i Prudencja: smocze pogotowie ratunkowe”, poniedziałki w godz.11-12.

10. Biblioteka dla Dzieci im. W. Chotomskiej, ul. Sienkiewicza 2  „Ferie  zimowe  w 
Chotomku” - ferie w bibliotece we wtorki, środy, czwartki w godz. 11 – 14 i piątki w godz. 
11.– 12 16.30 – 18.
15 lutego (wtorek), 16 lutego (środa): zajęcia edukacyjne dla najmłodszych czytelników 
prowadzone w ramach Klubu Małego Dziecka  (obowiązują zapisy), godz. 11-12. Działania 
animacyjne na podstawie książki Barbary Park Zuźka D. Zołzik zostaje kapitanem, godz. 12-
13.
Moja planeta –warsztaty plastyczne, godz. 13 – 14.
17 lutego (czwartek):  zajęcia edukacyjne dla najmłodszych czytelników prowadzone w 
ramach Klubu Małego Dziecka  (obowiązują zapisy), godz. 11-12.
 Szpiegowanie na dywanie - działania animacyjne na podstawie książki Zuźka D. Zołzik na 
przeszpiegach Barbary Park, godz. 12-13.
Ktosie w kosmosie - warsztaty plastyczne, godz. 13-14.
18 lutego (piątek):  zajęcia edukacyjne dla najmłodszych czytelników prowadzone w ramach 
Klubu Małego Dziecka (obowiązują zapisy), godz. 11-12.
 Kosmiczne party z Zuźką D. Zołzik – fabularyzowana impreza czytelnicza dla dzieci w 
wieku 7-10 lat, godz. 16.30-18.
19 lutego (sobota):  Zuźka D. Zołzik lewituje na balu – zabawa karnawałowa dla dzieci w 
wieku 3-6 lat (obowiązują zapisy), godz. 11-12.30
22 lutego (wtorek):  zajęcia edukacyjne dla najmłodszych czytelników prowadzone w ramach 
Klubu Małego Dziecka  (obowiązują zapisy), godz. 11-12.
 Szpiegowanie na dywanie - działania animacyjne na podstawie książki Zuźka D. Zołzik i  
potwór spod łóżka Barbary Park, godz. 12-13.
 Zapuszczamy sieci w sieci - warsztaty internetowe dzieci w wieku 7-10 lat, godz. 13-14.
23 lutego (środa), 24 lutego (czwartek):  zajęcia edukacyjne dla najmłodszych czytelników 
prowadzone w ramach Klubu Małego Dziecka  (obowiązują zapisy), godz. 11-12.
 Zuźka D. Zołzie i chłopaki - działania animacyjne na podstawie książki Zuźka D. Zołzik  
podrywa pięknego Stasia Barbary Park, godz. 12-13
 Zapuszczamy sieci w sieci - warsztaty internetowe dzieci w wieku 7-10 lat, godz. 13-14.
25 lutego (piątek): zajęcia edukacyjne dla najmłodszych czytelników prowadzone w ramach 
Klubu Małego Dziecka  (obowiązują zapisy), godz. 11-12.
 Zuźką D. Zołzik i małpi interes – warsztaty plastyczne dla dzieci  4-7 – letnich, godz. 16.30-
18.

III. SPOŁDZIELCZY DOM KULTURY PLOCKIEJ SPÓLDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ,ul. B. Krzywoustego 3, 09 
400 Płock
1. Spółdzielczy Dom Kultury, ul. B. Krzywoustego 3



14 luty 2011 (poniedziałek) 8.30 – 15.30: sprawy organizacyjne, zapisy dzieci
„Poznajmy się – gry i zabawy integracyjne, „Ale wkoło jest wesoło – zabawy z chustą 
animacyjną, „Skaczemy do góry jak  kangury – harce na trampolinie, „Kocha - nie kocha?
gry i zabawy walentynkowe, „Po prostu tańcz”- zajęcia taneczne, „Walentyna Twist” – 
dyskoteka.
15 luty 2011 (wtorek)  8.30 – 15.30: gry stolikowe, „Kto pierwszy” – zajęcia sportowe na sali 
widowiskowej, Wyjście do Spichlerza„Co palce potrafią” – wykonywanie prac z masy solnej 
„Tańcowały dwa Michały” – zajęcia muzyczne.
16 luty 2011 (środa) 8.30 – 15.30: „Trzy kwadranse z kolorami – malowanie figurek z masy 
solnej, „W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia judo, „Zatańcz ze mną- zajęcia taneczne, 
Wielka krzyżówka – łamigłówkach – quiz wiedzy o Płocku, „Hop hop – wyjście na 
lodowisko. 
17 luty 2011 (czwartek) 8.30 – 15.30: „Muzyka o poranku” – mini aerobic przy muzyce, 
Wycieczka do Muzeum Mazowieckiego, „Ping – pong – mini turniej tenisa stołowego,„Hulaj 
dusza, piekła nie ma”– wesołe harce na trampolinie, „Harmonia dźwięków i ciała” – zajęcia 
muzyczno – ruchowe. 
18 luty 2011 (piątek) 8.30 – 15.30: „Zimowa pocztówka – zajęcia plastyczne, „W zdrowym 
ciele zdrowy duch– zajęcia judo, „Śpiewam i tańczę – zajęcia muzyczno – ruchowe, wyście 
do ZOO.
21 luty 2011 (poniedziałek) 8.30 – 15.30: „Zbudujemy wieżę– zajęcia plastyczne – 
wykonywanie budowli przy użyciu starych butelek, gazet, itp., „Niech wygra najlepszy – 
zajęcia sportowe na sali widowiskowej, „W małym kinie h- projekcja filmu młodzieżowego,�  
„Po prostu tańcz – zajęcia taneczne.
22 luty 2011 (wtorek) 8.30 – 15.30: „Jak najwyżej, jak najdalej – zabawy na trampolinie, „W 
zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia judo, „Wygraj sukces – zajęcia muzyczne, „W 
trójwymiarze Wyjście do kina. 
23 luty 2011 (środa) 8.30 – 15.30: Wycieczka całodniowa do Zielonej Doliny w Janoszycach
24 luty 2011  (czwartek) 8.30 – 15.30: „Jesteśmy zgraną paczką” – zabawy sprawnościowe, 
„Skok w bok” – zabawy na trampolinie, „Na raz, na dwa” – twister, zajęcia taneczne, „Wesoła 
maskarada”  –  zajęcia  manualne  –  przygotowywanie   strojów  balowych,  „Zimowa 
spartakiada” – zawody sprawnościowe – dziewczęta kontra chłopcy. 
25 luty 2011 (piątek) 8.30 – 15.30: „Jesteśmy zgraną paczką” – gry i zabawy ruchowe, radość 
innym” – trzecia edycja integracyjnego balu maskowego dla dzieci i młodzieży z klubów 
osiedlowych, klubów profilaktyki środowiskowej, świetlic środowiskowych, akończenie 
Akcji Zima 2011r.

2. Klub Osiedla Łukasiewicza, ul. Łukasiewicza 28
14 luty 2011 (poniedziałek): „Podróż do Krainy Królowej Śniegu”
- rozpoczęcie Akcji Zima 2011 – zabawy integracyjne na dobry początek
- „Feryjna giełda pomysłów – pląsy integracyjno – poznawcze na podstawie sugestii dzieci
- zapoznanie dzieci z propozycjami programowymi w czasie ferii

15 luty 2011 (wtorek): „Dziś Walenty niezbyt święty
-„ O miłości i nie tylko – zabawa z karaoke
-„Zostań moją walentynką – zabawa w pocztę francuską
-„Walentynkowe kotyliony– majsterka – wykonywanie kotylionów
-„Spotkanie małych serduszek – bal  Walentynowy połączony z barwnym korowodem
- Wyjście na lodowisko
16 luty 2011 (środa): „Uśmiech w kapeluszu czyli spotkania z humorem
-„Kabareton  - konkurs układania dowcipów



-„Zimowe prima - aprilis – wesołe żarty i parada humoru
-„Śnieżna bitwa – zabawy z wykorzystaniem gazet
- Wyjście na Pływalnię
17 luty 2011 (czwartek): „Wspomnienia starej widokówki
-„Płock w zimowej szacie – witraże inspirowane zimowym krajobrazem
-„Historycznym szlakiem – wystawa starych pocztówek i widokówek
-„Zima akwarelą malowana – wspólne projektowanie i tworzenie widokówki  gigant
- Wyjście na Halę Sportowa
18 luty 2011 (piątek): „Wycieczka prawie lodowcowa
Całodniowy wyjazd na kulig  z uczestnikami kochanowskiego.
21 luty 2011 (poniedziałek): „Bezpieczne ferie
-„Bądź widoczny – spotkanie profilaktyczne n/t bezpieczeństwa z przedstawicielami KMP 
Płock
-„Ratujemy i uczymy ratować – mini kurs udzielania pierwszej pomocy prowadzony p[rzez 
wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej
-„Zimowe zabawy z wyobraźnią – konkurs plastyczny
Wyjście do kina
22 luty 2011 (wtorek): „Kuchnie świata contra pierogi
-„Szalone przepisy – układanie bajkowych przepisów kulinarnych
-„Smaki świata – poznajemy kuchnie z różnych stron świata
-„O smoku który zmienił jadłospis – zasady zdrowego żywienia
-„Spiżarnia babuni – stare przepisy naszych babć
- Wyjście do pizzerii
23 luty 2011 (środa): „Zimowy detektyw Podkówka
-„Szyfrołamacz – zabawa integracyjna – technika szyfrowania
-„S.O.S. – nauka alfabetu morsa
-„Poszukiwacze przygód -  zimowe podchody na świeżym powietrzu
- „Rozmowy bez słów – zabawy z językiem migowym
- Wyjście na Kręgielnię
24 luty 2011 (czwartek): „Zimowa akademia zabawy lub wycieczka z  kochanowskiego
-„Baw się z nami piosenkami  - klubowy festiwal piosenki
-„Turniej układania puzzli – zabawa z puzzlami
-„Zima z masą solną – zajęcia manualne z wykorzystaniem masy solnej i papierowej
- „Korale i koraliki – wykonywanie biżuterii , ozdób i dekoracji  z makaronu i muszelek
- Wyjście do Mc Donald’s
25 luty 2011 (piątek): „I tak się trudno rozstać
-„Jesteś moim przyjacielem – robimy pamiątkowe karykatury 
-„Klubowa galeria sztuki – wystawa prac plastycznych wykonanych podczas trwania Akcji 
Zima 2011
-„Kuferek pełen niespodzianek – bal przebierańców na zakończenie Akcji zima 

 3. Klub Osiedla Dworcowa, ul. Chopina 64 a
14  luty  2011  (poniedziałek)   8.30-  15.30: „Poznajmy  się”  –   zabawy  integracyjne  na 
rozpoczęcie Akcji Zima 2011: „Zimowa estrada” - zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, 
„Krzyżówkowy zawrót głowy” – zagadki, łamigłówki, konkursy.
15 luty 2011 (wtorek) 8.30-15.30: „Książka- mój przyjaciel– czytanie bajek dla 
najmłodszych, „Zimowe rzeźby – śnieżne zabawy na boisku, „Cztery pory roku – zima – 
zajęcia plastyczne dla dzieci, „Co wiem o zimie – konkurs zgaduj-zgadula.



16 luty 2011 (środa)  8.30-15.30: „Śpiewać każdy może – karaoke dla dzieciom, „Zostań 
mistrzem – rozgrywki w tenisa stołowego, „ Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantem, 
„Niezapomniane przeboje – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.
17 luty 2011 (czwartek)  8.30-15.30: „Każdy to potrafi – zajęcia manualne dla dzieci, „W 
krainie bajek i baśni - wyjście do teatru.
18 luty 2011 (piątek)   8.30-15.30:  „Jak to było” – krzyżówki i rebusy dla młodzieży, „W 
wirtualnym świecie”- zajęcia informatyczne, „Co może mały człowiek” – zajęcia integracyjne 
dla dzieci, „Sportowe zmagania” – wyjście na lodowisko.
21 luty 2011 (poniedziałek)  8.30-15.30: „Zimowe bajanie”- seans filmowy dla najmłodszych 
„Teatr przysłów” – zabawa w kalambury, „Smacznie i zdrowo”- zajęcia kulinarne dla dzieci, 
„Ale wkoło jest wesoło” – zajęcia ruchowe na boisku.
22 luty 2011 (wtorek) 8.30-15.30: „ Z kopyta kulig rwie-  całodniowa wycieczka do lasu. W 
programie: zabawy na  śniegu, ognisko i pieczenie kiełbasek, kulig dla wszystkich. 
23 luty 2011 (środa)  8.30-15.30: „Taniec łagodzi obyczaje – zajęcia taneczne dla dzieci, 
„ Mistrz rakietki – turniej tenisa stołowego, „Zimowe krajobrazy- Wycieczka  nad Wisłę.  
24 luty 2011 (czwartek)  8.30-15.30: „ Muzykalna rodzinka” – występy artystyczne dzieci, 
„Maski i dekoracje karnawałowe”- zajęcia plastyczne, „Wodny wir”- wyjście na basen.
25 luty 2011 (piątek)  8.30-15.30: „Akwarelki, pastele, żelki –  zajęcia  plastyczne, film dla 
dzieci – wyjście do kina na zakończenia Akcji Zima 2010.

 4. Klub Osiedla Kochanowskiego, ul. Obr. Westerplatte 6a
14 luty 2011 (poniedziałek) 8.30-15.30: rozpoczęcie Akcji Zima 2011: „W okowach miłości – 
impreza walentynkowa, dyskoteka na powitanie ferii.
15 luty 2011 (wtorek) 8.30 – 15.30: zabawy na parkiecie – zajęcia muzyczno-ruchowe, 
zajęcia na basenie Jagiellonka, planszowi zwycięzcy – zajęcia świetlicowe.
16 luty 2011 (środa) 8.30 – 15.30: wszędzie biało – zajęcia plastyczne, zawsze bezpieczni – 
spotkanie z Policją, smaczne smaczności – zajęcia kulinarne.
17 luty 2011 (czwartek) 8.30 – 15.30: leniwe poranki – projekcja bajki, zajęcia na basenie 
Jagiellonka, zimowa piosenka – zajęcia muzyczne.
18 luty 2011 (piątek) 8.30 – 15.30:  wycieczka prawie lodowcowa z uczestnikami Klubu 
Łukasiewicza.
21 luty 2011 (poniedziałek) 8.30 – 15.30: biało na czarnym – zajęcia plastyczne, olimpiada 
zimowa – gry i zabawy o tematyce zimowej, „Domek Baby Jagi - stworzenie własnego 
domku ze słodyczy.
22 luty 2011 (wtorek) 8.30 – 15.30: najsympatyczniejsza kukiełka z papieru – zajęcia 
plastyczne, zajęcia na basenie Jagiellonka, „Dla każdego coś ciekawego - gry i zabawy 
edukacyjne.
23 luty 2011 (środa) 8.30 – 15.30: „Kącik małego kinomana - oglądanie filmu animowanego, 
pokaz ratownictwa medycznego, „1-2-3 Wróżka patrzy! – zabawa ruchowa.
24 luty 2011 (czwartek) 8.30 – 15.30: Zimowa Akademia Zabawy – wycieczka z Klubem 
Łukasiewicza.
25 luty 2011 (piątek) 8.30 -15.30: „Mój wymarzony bal - dekoracja sali na bal karnawałowy, 
„Rewia mody - prezentowanie wykonanych strojów, „Bal baśniowych postaci- bal na 
zakończenie ferii zimowych.

IV. MUZEUM MAZOWIECKIE, ul. Tumska 8, 09 – 400 Płock
15 – 25 luty 2011 (wtorek - piątek): Ferie w Muzeum Mazowsze ciekawe i nieznane - projekt 
edukacyjny  z wykorzystaniem stałej ekspozycji  regionalnej X wieków Płocka 

I. Cele projektu:



1. Zapoznanie dzieci z zabytkami kultury materialnej i duchowej znajdującymi 
się na stałej ekspozycji regionalnej X wieków Płocka w Muzeum Mazowieckim w 
Płocku
2. Pogłębienie i poszerzenie wiedzy dzieci  dotyczącej historii i dziedzictwa 
kulturowego  Płocka i Mazowsza.

Budowanie podstaw tożsamości  regionalnej dzieci z Płocka i okolic. 
II.      Formy i sposoby realizacji projektu:

1. Pogadanki  z pokazem eksponatów stałej  ekspozycji   regionalnej  X wieków 
Płocka oraz ekspozycji sztuki przełomu wieku XIX/XX. Czytanie płockich legend 
i opowieści. 

Warsztaty plastyczne.
Muzealne podchody. 
Wycieczka do spichlerza – zwiedzanie wystawy czasowej „Kurpie Poland”.
Warsztaty z twórcami ludowymi.
Konkurs na najlepszy kostium historyczny. 
III. Organizacja ferii - Małgorzata Kwiatkowska
Czas trwania: 15-25.02.2011 r. (8 dni)
Uczestnicy: 

a. I grupa 16 osobowa  dzieci w wieku 9-12 lat  od 15 do 18.02 2011 r.(wtorek- 
piątek)
b. II grupa 16 osobowa dzieci w wieku 9-12 od 22 do 25.02  2011 r.(wtorek- 
piątek)

IV. Plan  zajęć edukacyjnych w obu tygodniach ferii zimowych 
15 luty 2011 r. (wtorek) godz. 9.45 - 11.15: Malujemy swoje inicjały, słuchając opowieści o 
średniowiecznych iluminacjach kodeksów rękopiśmiennych, prowadzący Krzysztof 
Matusiak.
11.45.- 12.45:  W poszukiwaniu jednorożca - mazowiecka przyroda w legendzie  i na 
ekspozycji regionalnej, prowadząca Małgorzata Kwiatkowska.
12.45- 13.30:  Malujemy i rysujemy świat przyrody Mazowsza, prowadząca Małgorzata 
Kwiatkowska
16 luty 2011 r. (środa), godz. 9.30 – 11: Podróżujemy po wczesnośredniowiecznym 
Mazowszu oraz malujemy i rysujemy wrażenia z tej archeologicznej wycieczki, prowadzący 
Zbigniew Miecznikowski.
11.30  –  12.45:  Odkrywamy   sekrety  pieców  kaflowych,  poznając  tajemnice  dawnych 
kamienic, dworków i pałaców, prowadząca Mariola Kwiatkowska
12.45 – 13.30: Poszukujemy złotej szkatułki królowej Bony na ekspozycji regionalnej, 
prowadząca Małgorzata Kwiatkowska
17  luty  2011  r.  (czwartek):  9.30  –  10.30:  Rozpoznajemy  dawne  płockie  budowle  oraz 
poznajemy bohaterów legend z nimi związanych, prowadząca Małgorzata Kwiatkowska. 
10.30-11.30: Malujemy i  rysujemy dawne budowle Płocka oraz bohaterów legend z nimi 
związanych, prowadząca Małgorzata Kwiatkowska.
12.00-  13.30:  Zegary,  zegarki  i  inne  czasomierze  w  opowieści  o  tajemnicach  dawnych 
kamienicach, dworków i pałaców, prowadząca Mariola Kwiatkowska. 
18 luty 2011 r. (piątek): 9.30- 10.15 Konkurs: „Najciekawszy dawny kostium”, prowadząca  
Agnieszka Kaniewska- Płócieniak.
 10.15 – 11: Ocena prac  plastycznych uczestników  Ferii w Muzeum  i  ich wystawy,  
prowadząca Małgorzata Sobczak.
11.00 -11.30:  Wręczenie dyplomów i upominków uczestnikom Ferii w Muzeum , dyplomy 
wręczy dyr. Muzeum Leonard Sobieraj. 



11.45-12: wycieczka do spichlerza pod opieką Małgorzaty Kwiatkowskiej
12.00 -13.30: Puszczańskie opowieści. Warsztaty  z twórcami z Kurpiów, prowadzący 
Magdalena Lica – Kaczan, Grzegorz Piaskowski. 

Planowane zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima 2011 mogą ulec zmianie z 
przyczyn od nas niezależnych np.: warunki pogodowe, awarie itp.


