
MultiCentrum - filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie 
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8, 32-050 Skawina 

 

Ferie w MultiCentrum 

 

1. Zimowa MultiBajka   
Zajęcia teatralno-literackie; zapoznawanie dzieci z utworami literackimi dla dzieci (legendy, baśnie) oraz odgrywanie scen z nich, 
zabawa w teatr 
 
Poniedziałek (12.02.18 i 19.02.18), godzina: 10.00-11.30 oraz Czwartek (15.02.18 i 22.02.18), godzina: 10.30-12.00   

Dla uczestników: Dzieci w wieku 5-10 lat 

 

2. Malowane ferie gr. I   
Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem programu komputerowego ArtRage; tworzenie prac plastycznych wokół wybranych 
tematów;  poznawanie różnych dziedzin sztuki oraz dokonań wybranych artystów 
 
Poniedziałek (12.02.18 i 19.02.18), godzina: 15.00-16.00 oraz Piątek (16.02.18 i 23.02.18), godzina: 14.00-15.00 

Dla uczestników: Dzieci w wieku 5-7 lat   

 

3. Malowane ferie gr.II   
Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem programu komputerowego ArtRage; tworzenie prac plastycznych wokół wybranych 
tematów;  poznawanie różnych dziedzin sztuki oraz dokonań wybranych artystów 
 
Poniedziałek (12.02.18 i 19.02.18), godzina: 12.00-13.00 oraz Piątek (16.02.18 i 23.02.18), godzina: 11.00-12.00 

Dla uczestników: Dzieci w wieku 8-12 lat   

 

4. Zimowy kompozytor   
Zajęcia muzyczne; poznawanie informacji z rożnych dziedzin muzyki, podstawy kompozycji utworów w programie Ejay, muzyczne 
zabawy integracyjne 
 
Poniedziałek (12.02.18 i 19.02.18), godzina: 13.30-14.30 oraz Piątek (16.02.18 i 23.02.18), godzina: 12.30-13.30 

Dla uczestników: Dzieci w wieku 8-12 lat   

 

5. Zimowe nutki   
Zajęcia muzyczno- ruchowe, oparte na zabawach muzycznych i rytmicznych 
 
Poniedziałek (12.02.18 i 19.02.18), godzina: 16.30-17.30 oraz Piątek (16.02.18 i 23.02.18), godzina: 15.30-16.30 

Dla uczestników: Dzieci w wieku 5-7 lat   

 

6. Mała wytwórnia filmowa   
Warsztaty filmowe odkrywające tajemnice powstawania filmu od pomysłu do premiery   
 
Wtorek (13.02.18 i 20.02.18), godzina: 10.30-12.00 

Dla uczestników: .Dzieci powyżej 10 roku życia   

 

7. Zimowy podróżnik   
Zajęcia podróżnicze; poznawanie informacji z zakresu geografii i kultury różnych regionów   
 
Wtorek (13.02.18 i 20.02.18), godzina: 14.00-15.00   

Dla uczestników: Dzieci powyżej 7 roku życia   

 

8. Ferie z językiem angielskim gr. I   
Nauka słownictwa przez zabawę, z wykorzystaniem zabaw i gier językowych 



Wtorek (13.02.18 i 20.02.18), godzina: 15.15-16.00   

Dla uczestników: Dzieci w wieku 4 lat   

 
9. Ferie z językiem angielskim gr.II   
Nauka słownictwa przez zabawę, z wykorzystaniem zabaw i gier językowych   
 
Wtorek (13.02.18 i 20.02.18), godzina: 16.15-17.00 

Dla uczestników: Dzieci w wieku 5-6 lat   

 

10. Ferie z językiem angielskim gr.III   
Nauka słownictwa przez zabawę, z wykorzystaniem zabaw i gier językowych   
 
Czwartek (15.02.18 i 23.02.18), godzina: 15.30-16.30   

Dla uczestników: Dzieci w wieku 7-9 lat 

 

11. Wszechświat bez granic   
Zajęcia przyrodniczo-astronomiczne dotyczące wiedzy o kosmosie 
 
Środa (14.02.18 i 21.02.18), godzina: 11.30-12.30 

Dla uczestników: Dzieci powyżej 8 roku życia   

 

12. Historia pod ziemią   
Archeologia dla każdego. Zajęcia naukowe z zakresu historii odległej, jej tajemnic i technik odkrywania   
 
Środa (14.02.18 i 21.02.18), godzina: 13.00-14.00   

Dla uczestników: Dzieci w wieku 7-10 lat   

 

13. Mania konstruowania!   
Zajęcia  z wykorzystaniem klocków K’nex   
 
Środa (14.02.18 i 21.02.18), godzina: 14.30-16.00 oraz Sobota (17.02.18 i 24.02.18), godzina: 10.30-12.30   

Dla uczestników: Dzieci powyżej 5 roku życia   

 

14. Wymyśl + Połącz = Uruchom   
Zajęcia z wykorzystaniem elektronicznych klocków Logi Blocs i ElGo   
 
Środa (14.02.18 i 21.02.18), godzina: 16.30-17.30   

Dla uczestników: Dzieci powyżej 6 roku życia 

 

15. LegoMania!   
Zajęcia z robotyki z wykorzystaniem klocków Lego   
 
Czwartek (15.02.18 i 22.02.18), godzina: 14.00-15.00 oraz Sobota (17.02.18 i 24.02.18), godzina: 13.00-14.00   

Dla uczestników: Dzieci powyżej 6 roku życia   

 

16. Baw się z nami w ferie   
Zajęcia w oparciu o gry i zabawy ruchowe   
 
Czwartek (15.02.18 i 22.02.18), godzina: 16.45-17.30 

Dla uczestników: Dzieci w wieku 4-6 lat   

 

17. MultiOdkrywcy   



Zajęcia naukowe z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych   
 
Wtorek (20.02.18), godzina: 12.30-13.30   

Dla uczestników: Dzieci powyżej 8 roku życia   

 

18. W świecie bajkowych postaci   
Zajęcia artystyczne o walorach edukacyjnych, podczas których dzieci poznają historie znanych postaci z książek 
 
Czwartek (22.02.18), godzina: 12.30-13.30 

Dla uczestników: Czwartek (22.02.18), godzina: 12.30-13.30 

 

 

Zapisy:  
Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapisy pod numerem telefonu:  12 275 49 69, mailowo: 
multicentrum@biblioteka-skawina.pl  lub osobiście: MultiCentrum w Skawinie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8 (Pawilon Skawa), 32-
050 Skawina.  Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Odpłatność: 
Wszystkie zajęcia w MultiCentrum są bezpłatne. 
 

Kontakt: 
http://www.multicentrum-skawina.pl 
tel. 12 275 49 69 
 

http://www.multicentrum-skawina.pl/

