
Ferie zimowe w Słupsku 2015r.                

 

Nazwa 

instytucji 
   Data Godzina  Zajęcia/spektakl         Miejsce  Opis (cel, efekty) 

Nowy Teatr 

im. Witkacego 

w Słupsku 

 

12.02.2015 11.00 Brzechwolandia Mała scena NT 

ul. Jana Pawła II 3  

Spektakl - Zaczarowany świat poezji i piosenki wykreowany przez 

aktorów we wspólnej interaktywnej zabawie z najmłodszymi 

odbiorcami teatru. Wiersze Jana Brzechwy lubiane są zarówno przez 

dzieci jak i dorosłych. Na scenie ujrzymy świat pełen przygód,                         

w którym głównymi bohaterami są zwierzęta (hipopotam, kaczka, 

stonoga, pies, żaba…) oraz rośliny (pomidor, szczypiorek, kalarepa, 

groch, cebula)  

Państwowy 

Teatr Lalki 
„Tęcza” 

 

07.02.2015 11.00 Tomcio Paluch PTL „Tęcza” 

ul. Waryńskiego 2 

Spektakl z tzw. Wolnej sprzedaży przeznaczony dla dzieci od lat 3. 

14.02.2015 11.00 Pieśn Lasu Premiera wznowieniowa spektaklu dla dzieci od lat 3; finał akcji 

charytatywnej polegającej na zbiórce karmy dla podopiecznych 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Słupsku 

Muzeum 

Pomorza 

Środkowego w 

Słupsku 

 

Wymienione zajęcia przeznaczone są dla dzieci szkół podstawowych z miasta i okolic, które przychodzą do muzeum indywidualnie. Grupy są umawiane na 

inne godziny, zgodnie z wybranym tematem (należy wcześniej zadzwonić do Działu Edukacji i Promocji). Wstęp na jedne zajęcia kosztuje 4 zł od dziecka. 

02.02.2015 12.00-14.00 „Za czym Pan tak stoi?” 

czyli codzienność PRLu 

Zamek Książąt 

Pomorskich w Słupsku 

Dominikańska 5-9  

 

Zajęcia na wystawie czasowej. Prezentacja wybranych elementów dnia 

codziennego dziecka wychowywanego w PRL. Wspólna zabawa w 

sklep i szkołę, a także gra „Reglamentacja” wydana przez IPN. 

03.02.2015 12.00-14.00 Gry i zabawy PRLu Zajęcia na wystawie czasowej. Kontynuacja prezentacji życia dzieci w 

czasach PRL z wykorzystaniem popularnych wówczas zabaw: gry 

w klasy, w kapsle, skakania przez gumę. 

04.02.2015 12.00-14.00 Zimowe święta i Dziadek 

Mróz. O świątecznych 

zwyczajach słów kilka 

Młyn Zamkowy 

Dominikańska 5-9  

 

Przypomnienie dawnych tradycji kolędniczych, a także omówienie 

mniej znanych świąt, np. dnia Cyryla i Metodego. 

05.02.2015 12.00-14.00 Igła z nitką. Zajęcia z 

nauka haftu 

Czy haft kaszubski jest trudny? Oczywiście, że nie! W oparciu o prace 

współczesnych twórców nieprofesjonalnych próbujemy własnych sił 

w hafciarstwie. Każdy z uczestników stworzy swoją własną i 

niepowtarzalną serwetkę z haftem kaszubskim. 

06.02.2015 12.00-14.00 Dołącz do słowiańskiej 

chąsy 

Zamek Książąt 

Pomorskich w Słupsku 

Dominikańska 5-9  

Wcielamy się w rolę bałtyckich piratów. 

 

07.02.2015 12.00-14.00 Ja, Reżyser. Tworzymy 

film animowany 

Każdy z uczestników wcieli się w rolę reżysera, scenarzysty, aktora i 

rysownika. Wspólnymi siłami metodą poklatkową stworzymy 



oryginalny film animowany. 

08.02.2015 12.00-14.00 Tajemnice Słupska – gra 

miejska 

Każda z drużyn otrzyma mapę Słupska, która przeniesie uczestników do 

lat siedemdziesiątych XX wieku. Poruszając się drogami i ulicami, które 

dziś nie istnieją bądź mają inną nazwę, odkrywamy stary Słupsk na 

nowo. Gra nawiązuje do wystawy czasowej „Słupsk wczoraj i dziś”. 

Zajęcia poprowadzi Joanna Rutkowska. 

UWAGA! Gra odbywa się poza Muzeum, na terenie miasta Słupska. 

Wymagane są zgody rodziców lub mile widziane jest uczestnictwo 

rodziców w grze. Gorąco zachęcamy! 

09.02.2015 12.00-14.00 Zostań średniowiecznym 

skrybą 

Tworzymy stronę średniowiecznej kroniki pisząc gęsim piórem. 

10.02.2015 12.00-14.00 Tradycje rycerskie na 

Pomorzu 

Poznajemy historię, zbroję i uzbrojenie woja i rycerza. Tworzymy 

własne herby. 

11.02.2015 12.00-14.00 Poczta Słupsk! – gra 

wielkoformatowa 

Rozgrywamy partię wielkoformatowej gry planszowej, dowiadując się 

przy okazji jak działała dawna poczta w Słupsku i kim był Heinrich von 

Stephan. 

12.02.2015 12.00-14.00 Ze sztuką za pan brat. 

Podstawy historii sztuki 

W trakcie zajęć, poprzez wspólne gry i zabawy, dzieci poznają 

podstawowe pojęcia związane z historią sztuki (portret, martwa natura, 

pejzaż, weduta itp.). W lekki, dostosowany do wieku uczestników 

sposób, pokazane zostaną najważniejsze arcydzieła sztuki polskiej i 

światowej. Uczestnicy będą też mieli okazję do wykonania własnych 

prac plastycznych. 

13.02.2015 12.00-14.00 Podróż z Witkacym Przedstawienie słupskiej kolekcji, życia i twórczości Witkacego w 

formie quizów i zagadek, których odpowiedzi znajdują się na ekspozycji 

w Zamku. 

14.02.2015 12.00-14.00 Ja, Reżyser. Tworzymy 

film animowany 

Każdy z uczestników wcieli się w rolę reżysera, scenarzysty, aktora i 

rysownika. Wspólnymi siłami metodą poklatkową stworzymy 

oryginalny film animowany. 

15.02.2015 12.00-14.00 Bal karnawałowy Księżnej 

Anny 

Podsumowanie ferii i zdobytej wcześniej wiedzy. Gry i konkursy dla 

dzieci, tańce w przebraniach oraz mały poczęstunek. 



Muzeum 

Kultury 

Ludowej 

Pomorza  

w Swołowie  

„Ferie z muzyką w Swołowie” 

Zajęcia zimowe dla najmłodszych, które rozpoczną się krótkim teatrzykiem pacynkowym. Po teatrzyku odbędą się warsztaty muzyczno ruchowe dla 

najmłodszych. Są to zajęcia mające na celu pokazanie na czym dawniej grały dzieci. Zaprezentowanie prostych instrumentów ludowych: piszczałki 

leszczynowe, fujarki, klekotki, gliniane gwizdki…  

W części praktycznej dzieci mają kontakt z muzyką graną na żywo. Mają okazję samodzielnie zagrać na wybranych instrumentach przy jednoczesnym 

przyswojeniu tradycyjnych melodii, rymowanek i rytmów obrzędowych. Uczą się zabaw tanecznych wykonywanych niegdyś bardzo często na Pomorzu i 

Kaszubach.  

Po zajęciach dzieci odwiedzają zagrodę z owieczkami, a chętnych zapraszamy na drożdżówkę i herbatkę do Gospody pod Wesołym Pomorzaninem. Istnieje 

możliwość zorganizowania ogniska i przejażdżek bryczką lub kulig.  

Na zajęcia zimowe przyjmować będziemy grupy zorganizowane i osoby indywidualne po wcześniejszej rezerwacji miejsc 

Teatrzyk + zabawy muzyczne: 6zł/os.  

Bryczka: 3zł/os.  

Poczęstunek – należy uzgodnić z Gospodą „Pod wesołym Pomorzaninem” 

Bałtycka 

Galeria Sztuki 

Współczesnej  

w Słupsku 

3-6.02.2015 11.00 Warsztaty dla dzieci w 

wieku 7-12 lat 

"Sztuk puk!" 

Galeria Kameralna 

ul. Partyzantów 31a  

Podczas warsztatów będziemy bawić się słowami, znaczeniami i 

skojarzeniami. Poszukamy słów, które mają w języku polskim wiele 

znaczeń, zastanowimy się jakie znamy antonimy, postaramy się 

odwrócić znaczenie znanych nam przysłów. Spojrzymy na język od jego 

śmiesznej strony i będziemy uczyć się go przetwarzać w twórczy i 

zaskakujący sposób. 

10-13.02.2015 11.00 Warsztaty dla młodzieży 

"Sztuk puk!" 

Podczas warsztatów będziemy bawić się słowami, znaczeniami i 

skojarzeniami. Poszukamy słów, które mają w języku polskim wiele 

znaczeń, zastanowimy się jakie znamy antonimy, postaramy się 

odwrócić znaczenie znanych nam przysłów. Spojrzymy na język od jego 

śmiesznej strony i będziemy uczyć się go przetwarzać w twórczy i 

zaskakujący sposób. 

2-5.02.2015 10.00 Ferie w Pracowni Obrazu i 

Dźwięku 

Warsztaty dla młodzieży  

Centrum Aktywności 

Twórczej w Ustce 

ul. Gen. Zaruskiego 1a 

Ustka  

„Szum” to hasło które będą interpretować uczestnicy warsztatów 

fotograficznych „Pracowni Obrazu I Dźwięku” w Centrum Aktywności 

Twórczej w Ustce. W czasie zajęć spróbujemy za pomocą aparatów 

fotograficznych uchwycić właśnie szum. Szumi las, szumi woda, szumi 

w uszach, szumi wysoka czułość matrycy. Będzie można do naszych 

kadrów dołączyć nagrane dźwięki. Uczestnicy warsztatów oprócz 

odkrywania tajników fotografii będą mogli nauczyć się pracy w 

programach graficznych. Warsztaty zakończy wystawa. 
Nie trzeba mieć ze sobą własnego sprzętu. 

9-13.02.2015 10.00 Ferie w pracowni Filmu 

Warsztaty dla młodzieży 

Spotkania w formie warsztatów, których efektem będą wykonane przez 

uczestników impresje filmowe. Hasło przewodnie etiud to „Szum”. 



Interpretacja tego słowa dowolna. Uczestnicy poznają obsługę kamer 

wideo, programu do montażu nieliniowego oraz podstawy tworzenia 

opowiadania obrazem. Na zakończenie cyklu spotkań odbędzie się 

prezentacja prac wykonanych przez uczestników. Ilość miejsc 

ograniczona. 

Nie trzeba mieć ze sobą własnego sprzętu. 

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna im. 

Marii 

Dąbrowskiej w 

Słupsku 

02.02.2015 12.00 „Żyj kolorowo” Filia nr 6,  

Romera 6  

Zajęcia integracyjne. 

02.02.2015 11.00 „Zimowe kino w 

bibliotece”  

Filia nr 3 

Zygmunta 

 Augusta 14 

Poranek filmowy. 

02.02.2015 12.00 „ZOO Jana Brzechwy” Filia nr 7  

Garncarska 6 

Zajęcia oparte na wierszach J. Brzechwy tu m. in. tworzenie ilustracji 

przedstawiających zwierzęta, za pomocą wydzieranki z gazety lub 

wyklejanki z pociętych pasków papieru. 

03.02.2015 12.00 „Dzień Niedźwiedzia” Filia nr 3 

Zygmunta 

 Augusta 14 

Zajęcia edukacyjno - techniczne oparte na literaturze dla dzieci.  

03.02.2015 12.00 „Zimowe bajanie” Filia nr 6,  

Romera 6 

„Baśń o dwunastu miesiącach”. W drugiej części zajęcia plastyczne o 

tematyce zimowej. 

03.02.2015 12.00 „Protest zwierząt” Filia nr 7  

Garncarska 6 

Zajęcia wykorzystujące elementy dramy i zwracające uwagę na prawa 

zwierząt do wolności i integralności. 

03.02.2015 12.00 „Zrób z niczego coś 

fajnego” cz.1 

Oddział dla Dzieci i 

Młodzieży 

Grodzka 3 

Zajęcia plastyczno - techniczne inspirowane wybranymi utworami 

literackimi (wiersze Doroty Gellner), ekologią i muzyką. 

03.02.2015 12.00 „Poznajemy Rosję” cz.1 Centrum Kultury i 

Języka Rosyjskiego 

Sienkiewicza 19 

Pokaz multimedialny połączony z działaniami plastycznymi. 

04.02.2015 12.00 „W co gramy” Filia nr 3 

Zygmunta Augusta 14 

Gry planszowe. 

04.02.2015 12.00 „Coś z niczego” Filia nr 6,  

Romera 6 

Warsztaty techniczne – wykonanie kukiełek do baśni pt. „Baśń o 

dwunastu miesiącach”. 

04.02.2015 12.00 „Książka o nieznanych 

zwierzętach” 

Filia nr 7  

Garncarska 6 

Warsztaty plastyczne oparte na scenariuszu J. Byszewskiego. 



04.02.2015 12.00 „Barwy Afryki” Filia nr 8 

Braci  

Gierymskich 1 

Dzień afrykański, zaznajomienie dzieci z życiem ich rówieśników w 

krajach afrykańskich połączone z zabawą i zajęciami plastycznymi 

związanymi z tematem zajęć. 

04.02.2015 14.00 „Galeria Młodych 

Twórców” 

Oddział dla Dzieci i 

Młodzieży 

Grodzka 3 

Wystawa plastyczna - Dominika Krzysiak. 

Poezja – Dominika Borkowska.  

W ramach cyklu Galeria Młodych Twórców będziemy prezentować 

prace literackie, plastyczne, fotograficzne młodzieży, która do tej pory 

nie miała swojej indywidualnej wystawy. 

04.02.2015 16.00 „Gry Planszowe” Sekcja Multimedia 

Grodzka 3 

Spotkanie z grami planszowymi. 

05.02.2015 12.00 „Zimowy Misz – Masz” Filia nr 3 

Zygmunta  

Augusta 14 

Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem materiałów recyklingowych.   

05.02.2015 12.00 „Teatrzyk podwórkowy 

przedstawia…” 

Filia nr 6, 

Romera 6 

Zajęcia teatralne „Baśni o dwunastu miesiącach”. 

05.02.2015 16.00 Pokaz filmowy klubu 

„Okno” 

Centrum Kultury i 

Języka Rosyjskiego 

Sienkiewicza 19 

Projekcje filmów rosyjskich. 

05.02.2015 12.00 „Zrób z niczego coś 

fajnego” cz.2 

Oddział dla Dzieci i 

Młodzieży 

Grodzka 3 

Zajęcia plastyczno - techniczne inspirowane wybranymi utworami 

literackimi (wiersze Doroty Gellner), ekologią i muzyką. 

05.02.2015 12.00 „Poznajemy Rosję” cz.2 Centrum Kultury i 

Języka Rosyjskiego 

Sienkiewicza 19 

Pokaz multimedialny połączony z działaniami plastycznymi. 

06.02.2015 12.00 „Bałwankowy zawrót 

głowy” 

Filia nr 3 

Zygmunta  

Augusta 14 

Warsztaty „Czarnego Teatru”. 

06.02.2015 12.00 „Psychorelaks” Filia nr 6,  

Romera 6 

Quizy, rebusy, zagadki. 

06.02.2015 12.00 „Leśne sprawy” Filia nr 7  

Garncarska 6 

Tworzenie papierowych kukiełek zwierząt wg. pomysłu S.I. Buchalter i 

układanie inscenizacji. 

06.02.2015 12.00 „Jedwabnym szlakiem” Filia nr 8 

Braci  

Gierymskich 1 

Dzień azjatycki, zaznajomienie dzieci z życiem ich rówieśników w 

krajach azjatyckich, połączone z zabawą i zajęciami plastycznymi 

związanymi z tematem zajęć. 



09.02.2015 11.00 „Zimowe kino w 

bibliotece”  

Filia nr 3 

Zygmunta  

Augusta 14 

Poranek filmowy. 

09.02.2015 12.00 „Zimowe bajanie” Filia nr 6,  

Romera 6 

„Królowa Śniegu” –  H. Ch. Andersen. W drugiej części zajęcia 

techniczne.  

09.02.2015 12.00 „Poznajemy Rosję” cz.3 Centrum Kultury i 

Języka Rosyjskiego 

Sienkiewicza 19 

Pokaz multimedialny połączony z działaniami plastycznymi. 

09.02.2015 12.30 „Spotkanie z baśnią” Oddział dla Dzieci i 

Młodzieży 

Grodzka 3 

Czytanie bajki, zajęcia plastyczne. 

09.02.2015 17.00 „Klub Czarnego Krążka” Sekcja Multimedia, ul. 

Grodzka 3 

„Dziewczyny Marka Gałązki” 

Recital zespołu „Kathrin Zimmermann” 

10.02.2015 12.00 „Międzynarodowy Dzień 

Pizzy” 

Filia nr 3 

Zygmunta 

 Augusta 14 

Zajęcia edukacyjno – kulinarne z okazji dnia pizzy.  

10.02.2015 12.00 „Lalki – szmacianki” Filia nr 6,  

Romera 6 

Warsztaty techniczne na których dzieci wykonają postaci z baśni 

„Królowa Śniegu”. 

10.02.2015 12.00 „Poszukiwania, tabliczka 

schorzenia, spunk i inne 

rzeczy” cz.1 

Filia nr 7  

Garncarska 6 

Działania edukacyjno - kulturalne wykorzystujące teksty książek o Pippi 

Langstrumpf autorstwa A. Lindgren 

10.02.2015 12.00 „Zrób z niczego coś 

fajnego” cz.3 

Oddział dla Dzieci i 

Młodzieży 

Grodzka 3 

Zajęcia plastyczno-techniczne inspirowane wybranymi utworami 

literackimi (wiersze Doroty Gellner), ekologią i muzyką. 

11.02.2015 12.00 „W co gramy” Filia nr 3 

Zygmunta 

Augusta 14 

Gry planszowe. 

11.02.2015 12.00 „Psychorelaks” Filia nr 6 

Romera 6 

Gry i zabawy ruchowe. 

11.02.2015 12.00 „Poszukiwania, tabliczka 

schorzenia, spunk i inne 

rzeczy”cz.2. 

Filia nr 7  

Garncarska 6 

Działania edukacyjno - kulturalne wykorzystujące teksty książek o Pippi 

Langstrumpf autorstwa A. Lindgren. 

11.02.2015 10.00 „Poznajemy Rosję” Centrum Kultury i Pokaz multimedialny połączony z działaniami plastycznymi. 



Języka Rosyjskiego 

Sienkiewicza 19 

11.02.2015 16.00 „Gry Planszowe” Oddział dla Dzieci i 

Młodzieży 

Grodzka 3 

Spotkanie z grami planszowymi. 

12.02.2015 12.00 „Pączki, chrusty i faworki” Filia nr 3 

Zygmunta Augusta 14 

Zajęcia edukacyjno - kulinarne przybliżające tradycję i zwyczaje 

karnawałowe.  

12.02.2015 12.00 „Eko zabawy” Filia nr 6,  

Romera 6 

Zrób coś z niczego, zajęcia techniczne. 

12.02.2015 12.00 „Poszukiwania, tabliczka 

schorzenia, spunk i inne 

rzeczy”cz.3. 

Filia nr 7  

Garncarska 6 

Działania edukacyjno - kulturalne wykorzystujące teksty książek o Pippi 

Langstrumpf, autorstwa           A. Lindgren. 

12.02.2015 16.00 Pokaz filmowy klubu 

„Okno” 

Centrum Kultury i 

Języka Rosyjskiego 

Sienkiewicza 19 

Projekcje filmów rosyjskich. 

13.02.2015 12.00 „Walentynki na wesoło” Filia nr 3 

Zygmunta 

 Augusta 14 

Zajęcia literacko- plastyczne. 

13.02.2015 12.00 „Walentynki” Filia nr 6 

Romera 6 

Zajęcia integracyjne. 

13.02.2015 12.00 „Podróż do Krainy 

Niewidzialnych” 

Filia nr 7  

Garncarska 6 

Zabawa w konwencji pedagogiki zabawy. 

13.02.2015 12.00 „Dzień świstaka” Filia nr 8 

Braci  

Gierymskich 1 

Dzień Amerykański, zaznajomienie dzieci z życiem ich rówieśników   

w krajach Ameryki, połączone z zabawą i zajęciami plastycznymi 

związanymi z tematem zajęć. 

Młodzieżowe 

Centrum 

Kultury 

2-13.02.2015  

 

od 

poniedziałku 

do piątku 

10.00-15.00 Półkolonie dla dzieci ze 

szkół podstawowych , z 

rodzin ubogich oraz 

patologicznych. 

 / 40 osób/ 

Klub Parter 

MCK 

ul. 3-go Maja 22 

Zajęcia artystyczno – rekreacyjne  kierowane do dzieci w wieku 

szkolnym, zwłaszcza wczesne klasy szkoły podstawowej, mające na 

celu rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych (oprócz zajęć 

świetlicowych, gier i zabaw, także zajęcia z różnych przestrzeni 

kultury). Pogadanki nt. bezpieczeństwa, agresji rówieśniczej i in. 

zagrożeń. 

2-13.02.2015  

 

poniedziałki, 

10.00-14.00 Zajęcia indywidualne w 

szkółce gitarowej  dla 

stałych i nowych 

Studio Nagrań MCK 

ul. 3-go Maja 22 

Zajęcia muzyczne – uzupełniające warsztaty gitarowe (gitara 

akustyczna, gitara elektryczna, gitara basowa) i instrumentów 

klawiszowych . 



wtorki, środy uczestników zajęć, godziny 

do ustalenia z instruktorem.  

/15 osób/ 

Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych dzieci i młodzieży. 

2-13.02.2015  

 

poniedziałki, 

wtorki, środy 

10.00-14.00 Indywidualne zajęcia 

wokalne w Studio Piosenki 

dla stałych i nowych 

uczestników zajęć, godziny  

do ustalenia z instruktorem. 

/15 osób/ 

Studio Piosenki MCK 

ul. 3-go Maja 22 

Zajęcia wokalne – uzupełniające warsztaty wokalne:  emisja głosu, 

praca z mikrofonem, wyrażanie emocji itd.   

Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych oraz wokalnych 

dzieci i młodzieży. 

7, 14.02.2015  10.00-14.00 Zimowe warsztaty 

artystyczne. 

/15 osób/ 

Klub Parter MCK 

ul. 3-go Maja 22 

 

Kuglarstwo, warsztaty bębniarskie, malowanie na szkle techniką 

konturową, warsztaty teatralne. 

Pobudzanie twórczej aktywności poprzez kontakt z różnymi formami 

artystycznych działań. Inicjowanie lub rozwój zdolności muzycznych, 

teatralnych, manualnych, ruchowych i plastycznych. Zainteresowanie 

nowymi i interesującymi przestrzeniami sztuki. 

4-15.02.2015  

 

 

 

 

 

4-6.02.15 r. 

7-8.02.15 r. 

 

4-6.02.15 r. 

7-8.02.15 r. 

 

10.02.15 r. 

11-13.02.15 r. 

15.02.15 r. 

 

11-13.02.15 r. 

 

 

11-13.02.15 r. 

15.02.15 r. 

godz. wg 

programu kina 

„Rejs” 

 

 

 

12.00 i 16.00 

14.00 

 

14.00 

16.00 

 

16.00 

10.00 

14.00 

 

10.00 

 

 

15.00 

15.45 

Projekcje filmowe dla 

dzieci  

 

 

 

 

DZWONECZEK I 

BESTIA Z NIBYLANDII 

 

MISJA: GWIAZDA 

 

 

BARANEK SHAUN 

 

 

 

KACPER I EMMA, 

ZIMOWE WAKACJE 

 

WILCZE DZIECI 

 

 

kino Rejs MCK 

ul. 3-go Maja 22 

Projekcje filmowe (odpłatne i nieodpłatne). Nieodpłatne projekcje 

odbywać się będą dla świetlic środowiskowych po otrzymaniu 

dofinansowania z Komisji Profilaktyki i Zwalczania Problemów 

Alkoholowych. 

Edukacja filmowa dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Słupski 

Ośrodek 

Kultury 

ul. Braci 

Gierymskich 1 

31.01.2015 12.00 – 16.00 Warsztaty taneczne 

SALSA 

SOK Duża sala 

 

Warsztaty Taneczne 3 edycje 75 min. jedna 

01.02.2015 10.30 – 13.15 Warsztaty Taneczne 

SALSA 

SOK Duża sala 

 

Warsztaty Taneczne 3 edycje 75 min. jedna 

02.02.2015 17.00 – 19.00 WARSZTATY – 

Roztańczony Początek 

Ferii 

SOK Duża sala Warsztaty taneczne połączone z pokazami Break Dance ,Taniec 

Towarzyski, Zumba. 

02.02.2015 12.00 ZUMBA KIDS SOK Duża sala Zajęcia taneczne ZUMBA 

03.02.2015 17.00 – 20.00 Stałe zajęcia taneczne SOK Mała sala Stałe zajęcia taneczne Crazy Jump, Arabeska 

03.02.2015 18.00 – 20.00 SOK z Indii SOK Duża sala Otwarcie wystawy FOTO, wykład – prezentacja: Autostopem przez 

Indie 

03.02.2015 20.15 – 21.15 JOGA  śmiechu SOK Duża sala Zajęcia relaksacyjne 

04.02.2015 12.00 – 13.00  ZUMBA KIDS SOK Duża sala Zajęcia taneczne ZUMBA 

04.02.2015 14.00 – 16.30 Warsztaty Break Dance SOK Duża sala Otwarte zajęcia Break Dance 

04.02.2015 18.00 – 19.00 Stałe zajęcia ZUMBY  SOk Duża sala Stałe zajęcia ZUMBY dla dorosłych  

04.02.2015 19.15 – 20.15 JOGA  śmiechu SOK Mała sala Zajęcia relaksacyjne 

05.02.2015 14.00 – 16.30 Warsztaty Break Dance SOK Duża sala Otwarte zajęcia Break Dance 

05.02.2015  17.00 – 20.00 Stałe zajęcia taneczne SOK Mała  sala Stałe zajęcia taneczne Crazy Jump, Arabeska 

06.02.2015 14.00 – 16.30 Warsztaty Break Dance SOK Duża sala Otwarte zajęcia Break Dance 

08.02.2015 12.00 – 15.00 SOK z Indii  SOK Duża sala Wykład o Bollywood i projekcja filmu 

09.02.2015 11.30 – 14.30 Warsztaty Plastyczno - 

Filozoficzne 

SOK Mała sala Zajęcia plastyczne połączone z wykładami z Historii Sztuki i Filozofii 

Sztuki 

09.02.2015 12.00 – 15.30 SOK z Indii SOK Duża sala Warsztaty hindi i wykłady o muzyce 

09.02.2015 17.00 – 19.00 Stałe zajęcia ZUMBY SOK Duża sala Stałe zajęcia ZUMBY dla dorosłych i dzieci 

10.02.2015 11.30 – 14.30 Warsztaty Plastyczno - 

Filozoficzne 

SOK Mała sala Zajęcia plastyczne połączone z wykładami z Historii Sztuki i Filozofii 

Sztuki 

10.02.2015 17.00 – 20.00 Stałe zajęcia taneczne SOK Duża sala Stałe zajęcia taneczne Crazy Jump, Arabeska 

11.02.2015 11.30 – 14.30 Warsztaty Plastyczno - 

Filozoficzne 

SOK Mała sala Zajęcia plastyczne połączone z wykładami z Historii Sztuki i Filozofii 

Sztuki 



11.02.2015 14.00 – 16.30 Warsztaty Break Dance SOK Duża sala Otwarte zajęcia Break Dance 

11.02.2015 17.00 – 19.00 Stałe zajęcia ZUMBY SOK Duża sala Zajęcia taneczne ZUMBA 

12.02.2015 11.30 – 14.30 Warsztaty Plastyczno - 

Filozoficzne 

SOK Mała sala Zajęcia plastyczne połączone z wykładami z Historii Sztuki i Filozofii 

Sztuki 

12.02.2015 14.00 – 16.30 Warsztaty Break Dance SOK Duża sala Otwarte zajęcia Break Dance 

12.02.2015 17.00 – 20.00 Stałe zajęcia taneczne SOK Duża sala Stałe zajęcia taneczne Crazy Jump, Arabeska 

13.02.2015 14.00 – 17.00 WALKA O MIASTO SOK Duża sala Turniej tańca Break Dance z nagrodami – podsumowanie warsztatów 

Pracownia 

Ceramiczna 

SOK 

2 – 5.02.2015 10.00 – 13.00 Warsztaty kulinarne-świeże 

sokina II 

śniadanie,warsztaty 

rękodzielnicze (filc, glina, 

recycling – szycie, 

budowanie,malowanie) 

Pracownia Ceramiczna 

ul. Woj. Polskiego 10  

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Słupska. Profilaktyka uzależnień poprzez rozbudzanie potrzeby 

poszukiwania i odkrywania nowych zainteresowań i pasji.  

Przekazywanie wiedzy i umiejęności przygotowywania i spożywania 

zdrowych przekąsek. Nawiązywanie przyjaźni. 

6.02.2015 10.00 – 14.00 Wyjazd na kulig/bryczkę 

do stadniny koni. Ognisko 

z kiełbaskami. Gry i 

zabawy 

Stadnina koni Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Słupska. Utrwalanie przyjaźni. Kontakt z    przyrodą i zwierzętami 

domowymi. 

9 – 12.02.2015 10.00 – 13.00 Warsztaty kulinarne-świeże 

sokina II 

śniadanie,warsztaty 

rękodzielnicze (filc, glina, 

recycling – szycie, 

budowanie,malowanie) 

Pracownia Ceramiczna 

ul. Woj. Polskiego 10  

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Słupska. Profilaktyka uzależnień poprzez rozbudzanie potrzeby 

poszukiwania i odkrywania nowych zainteresowań i pasji.  

Przekazywanie wiedzy i umiejęności przygotowywania i spożywania 

zdrowych przekąsek. Nawiązywanie przyjaźni. 

13.02.2015 10.00 – 14.00 Wyjazd na kulig/bryczkę 

do stadniny koni. Ognisko 

z kiełbaskami. Gry i 

zabawy 

Stadnina koni Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Słupska. Utrwalanie przyjaźni. Kontakt z    przyrodą i zwierzętami 

domowymi. 

Ośrodek 

Teatralny 

RONDO 

SOK 

04-06.02.2015 10.00-14.00.- otwarte warsztaty teatralne OT RONDO  

ul. Niedziałkowskiego 

5a 

otwarte warsztaty teatralne pod hasłem „przemoc to niemoc” z Magdą 

Płanetą  

02-03.02.2015 11.00-14.00 warsztaty szczudlarskie - 

otwarte 

Nauka chodzenia na szczudłach – Maciej Sierosławski 

Termin do 

ustalenia  

Termin do 

ustalenia  

Pracownia Monodramu-

zajęcia otwarte "Napisz 

Pracownia Monodramu-zajęcia otwarte "Napisz swój scenariusz" 

zgłoszenia do Katarzyny Sygitowicz-Sierosławskiej 



swój scenariusz" 

02,05.02.2015 17.00-18.00 zajęcia baletowe dla dzieci-

otwarte 

Zajęcia ruchowe dla dzieci – Gabriela Keller-Janus 

      

      

      

      

      

      

      

 


