
MultiCentrum filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie 

 

Wakacje z MultiCentrum 

 

Już po raz szósty zapraszamy dzieci i młodzież do spędzenia wakacji z MultiCentrum w Skawinie! Jak co roku, przygotowaliśmy 

ofertę różnotematycznych zajęć, dla różnych grup wiekowych, z których każdy może znaleźć coś dla siebie, w zależności od 

swoich zainteresowań.  

Dla fanów klocków: LegoMania, Mania konstruowania i Wymyśl + Połącz=Uruchom. Dla miłośników sztuki i plastyki: Twórcze 

wakacje. Dla odkrywców i „naukowców”: MultiOdkrywcy, Co się za tym kryje? Wakacyjny podróżnik . Dla tych, co lubią muzykę: 

Wakacyjne nutki i Zostań kompozytorem. Dla tych co lubią teatr i bajki: Wakacje z MultiBajką. Dla tych którzy lubią ciekawe zajęcia 

i zawody zajęcia: Zgadnij o kogo chodzi?. Będą również: gry i zabawy dla najmłodszych,  filmy edukacyjne, zajęcia edukacyjne, 

zajęcia teatralno-literackie z bajką i baśnią, konsolą xBox 360, oraz przygody z językiem angielskim!   

 

Harmonogram zajęć organizowanych w okresie od 26.06 – 31.08.2017 r.     
 
 
Poniedziałek  (8.00 do 16.00) 
 
8.00 - 10.30 Cafe Internet/zajęcia indywidualne   

10.30 - 12.00 Wakacje z MultiBajką (zajęcia teatralno-literackie dla dzieci w wieku 5-10 lat )[gr. Do 20 osób]  

12.30 - 13.30 Wakacyjne nutki (zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 4-7 lat) [gr. do 15 osób]  

12.30 - 13.30 Twórcze wakacje gr. II (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat)[gr. do 15 osób]   

14.00 - 15.00 Zostań kompozytorem (zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat)[gr. do 12 osób]   

14.00 - 15.00 Twórcze wakacje gr. I (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat)[gr. do 15 osób]  15.00 - 16.00 Cafe 

Internet/zajęcia indywidualne       

 
Wtorek (8.00 do 16.00)   
 
8.00 - 11.00 Cafe Internet/zajęcia indywidualne   

11.00 - 12.00 Wakacje z językiem angielskim I gr. 1 (zajęcia dla dzieci w wieku 4-6lat)   [gr. do 15 osób]  12.30 - 13.30  Wakacyjne 

zabawy (gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku 4-6 lat) [gr. do 15 osób] / Zajęcia dla grupy zorganizowanej – SP 151 w Krakowie 

– Lato w Szkole/UKS Football Academy – tylko w dniach 27.06 i 04.07.2017 r.   

14.00 - 15.00 Zgadnij o kogo chodzi….? (zajęcia poświęcone ciekawym profesjom z elementami demonstracji i pokazów dla 

dzieci w wieku 6-8 lat) [gr. do 15 osób]   

15.00 - 16.00 Cafe Internet/zajęcia indywidualne     

 
Środa (10.00 do 11.30)  
 
10.00 - 11.00 Cafe Internet/zajęcia indywidualne 

11.30 - 13.00 Mania konstruowania! (zajęcia z wykorzystaniem programowalnych klocków K’Nex dla dzieci powyżej 5 r.ż.) [gr. do 

20 osób]    

13.30 - 14.30 LegoMania! (zajęcia z robotyki z wykorzystaniem programowalnych klocków Lego dla dzieci powyżej 6 r.ż.) [gr. do 

15 osób]   

15.00 - 16.00 Kącik filmowy (filmy edukacyjne dla dzieci w wieku 5-10 lat) [gr. do 20 osób]   

16.30 - 17.30 Wymyśl + Połącz = Uruchom (zajęcia z wykorzystaniem elektronicznych klocków LogiBlocs  i El-Go dla dzieci 

powyżej 6 r.ż.) [gr. do 20 osób]   

17.30 - 18.00 Cafe Internet/zajęcia indywidualne     

 
Czwartek (10.00 do 11.00)  
 
10.00 - 11.00 Cafe Internet/zajęcia indywidualne   

11.00 - 12.00 MultiOdkrywcy (zajęcia naukowe dla dzieci powyżej 8 r.ż.) [gr. do 20 osób]   

12.30 - 13.30 Co się za tym kryje? (zajęcia naukowe dla dzieci powyżej 8 r.ż.) [gr. do 20 osób] / Zajęcia dla grupy 

zorganizowanej* – SP 151 w Krakowie – Lato w Szkole/UKS Football Academy – tylko  w dniach 29.06 i 06.07.2017 r.   

14.00 - 15.00 Wakacyjny podróżnik (zajęcia geograficzno-przyrodnicze dla dzieci powyżej 7 r.ż.) [gr.  do 20 osób]    



15.30 - 16.30 Wakacje z językiem angielskim gr. II (zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat [gr. do 15 osób]  16.45 - 17.45)  Wakacje 

z językiem angielskim I gr. 2 (zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat) [gr. do 15 osób]   

14.30 - 18.00 Cafe Internet/zajęcia indywidualne   

 

Piątek (10.00 do 18.00) 
 
10.00 - 10.30 Cafe Internet/zajęcia indywidualne 

10.30 - 12.00 Mania konstruowania! (zajęcia z wykorzystaniem programowalnych klocków K’Nex dla dzieci powyżej 5 r.ż.) [gr. do 

20 osób]   

12.30 - 13.30 Wakacyjne nutki  (zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat) [gr. do 15 osób]   

14.00 - 15.00 Twórcze wakacje gr. II (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat) [gr. do 15 osób]  15.30 - 16.30 Zostań 

kompozytorem (zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat) [gr. do 12 osób]  15.30 - 16.30 Twórcze wakacje gr. I (zajęcia 

plastyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat)  [gr. do 15 osób]  16.30 - 18.00 Cafe Internet/zajęcia indywidualne    

 

Sobota   (10.00 do 15.00) 
 
10.00-15.00 Cafe Internet/zajęcia indywidualne*   

10.30-12.30 Mania konstruowania! (zajęcia z wykorzystaniem programowalnych klocków K’Nex dla dzieci powyżej 5 r.ż.) [gr. do 

20 osób]   

13.00-14.00 LegoMania! (zajęcia z robotyki z wykorzystaniem programowalnych klocków Lego dla dzieci powyżej 6 r.ż.) [gr. do 

15 osób]   

 

Grupy zorganizowane: SP nr 151 w Krakowie/UKS Football Academy - UWZGLĘDNIONO w dwóch pierwszych tygodniach! 

Zmiany  27.06 i 04.07   

Wtorek oraz 29.06 i 06.07  

Czwartek godzina 12.30-13.30 Cafe Internet/zajęcia indywidualne – możliwość bezpłatnego skorzystania z Internetu lub 

odpłatnego wykonania ksero, wydruku – według cennika obowiązującego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie.      

 

UWAGA: Podczas zajęć plastycznych – Twórcza kraina gr. II zaplanowane jest kilka zajęć z wykorzystaniem tabletów graficznych 

Bamboo, a podczas czwartkowych zajęć naukowych i wakacyjnych zabaw planujemy wykorzystywać również tablety iPad Air.   

 

Zajęcia skierowane są dla dzieci powyżej 4 roku życia (górna granica wieku to 13 lub 14 lat) 

 

Zapisy: 

Obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisów można dokonać pod numerem telefonu: 12 275 49 69, mailowo: 

multicentrum@biblioteka-skawina.pl lub osobiście w siedzibie naszej palcówki ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8 - Pawilon Skawa, 32-

050 Skawina .      

Decyduje kolejność zgłoszeń!  

 

Odpłatność: 

Zajęcia są BEZPŁATNE! 

 

Kontakt: 

Tel.12 2754969 

multicentrum@biblioteka-skawina.pl 

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