Ramowy program akcji ZIMA W MIEŚCIE: RETRO FERIE Klub Kultury Mydlniki

RETRO FERIE PROGRAM:
I TYDZIEŃ
18 stycznia /poniedziałek/
10.00-11.30 A co to retro? Zajęcia z artystą plastykiem.
11.30-13.30 Zabawy naszych rodziców: W co się bawić?
19 stycznia /wtorek/
9.00-12.30 Wyjście do Muzeum Etnograficznego w Krakowie: „Dzielnice
Krakowa” (m.in. kartograficzne łamigłówki, poznawanie dzielnic Krakowa). Bilet wstępu
w cenie, bilety na komunikację miejską we własnym zakresie.
12.30-15.00 Tworzenie wspólnej gry planszowej – Krakówbusiness.
20 stycznia /środa/
10.00-11.30 Pocztówki z ferii. Zajęcia z artystą plastykiem.
11.30-12.30 Słówka i półsłówka- zabawy językowe ze słownictwem, które wyszło z
użycia.
12.30-13.30 Nieme bajki – w baśniowej krainie bez słów.
21 stycznia/czwartek/
8.00-18.00 Wycieczka do Cieszyna. W programie: Zwiedzanie Muzeum Drukarstwa
i warsztaty graficzne, zwiedzanie Cieszyna z przewodnikiem.
Koszt: 55 zł (w cenie bilety wstępu oraz obiad).
22 stycznia /piątek/
9.30- 13.30 Retro kino i retro fotografia. Warsztaty z artystą fotografikiem.

II TYDZIEŃ
25 stycznia /poniedziałek/
10.00-11.30 Kukiełki, pacynki – tworzymy teatr lalkowy. Zajęcia z artystą plastykiem
11.30-13.30 Teatr lalkowy - W. Chotomska „Kabaret na jednej nodze” i inne
zapomniane historie – tworzenie przedstawień kukiełkowych.
26 stycznia /wtorek/
8.00-17.30 Wycieczka do Gliwic i Zabrza. W programie: Zwiedzanie Kopalni Guido
w Zabrzu oraz Radiostacji w Gliwicach.
Koszt: 65 zł (w cenie bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, obiad).
27 stycznia /środa/
10.00-11.30 Logotypy – nowość czy retro? Zajęcia plastyczne z artystą plastykiem
11.30-13.30 Zrób to sam- warsztaty robienia drewnianych breloczków.
28 stycznia /czwartek/
10.30-13.30 Ożywiamy stare bajki - Tworzymy ilustracje.
29 stycznia /piątek/
9.00-12.30 Wyjście do Muzeum Etnograficznego w Krakowie: „Na targu. Gra
matematyczna”.
12.30-13.30 Slajdowisko - projekcja zdjęć z akcji zima oraz tworzenie pamiątek z
ferii.
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We wszystkie dni zapewniamy opiekę oraz zajęcia w formie
gier i zabaw od 8.00 do 16.00 /poza wycieczkami – do 17.30 i
18.00/.
KOSZT : 25 zł/ dzień. Możliwość wykupienia obiadów w cenie
8,50 zł.
Zapisy do 15 stycznia 2016.
ZAPISY NA WYCECZKI DO CIESZYNA I ZABRZA oraz na zajęcia:
tel. 12 637 97 12 lub 533 356 008
e-mail: zapisy.mydlniki(at)dworek.eu

