
Ferie 2014
27 stycznia - 9 lutego

Filia nr 2
ul.  Świtezianki 4
tel. 89 533 50 52

W krainie greckich opowieści:
• 28.01.2014 (wtorek), godz. 12.00: W Syrakuzach u Archimedesa -  warsztaty 

literacko-plastyczne
• 30.01.2014 (czwartek), godz. 12.00: W Atenach u Dariusza -warsztaty literacko-

plastyczne
• 4.02.2014 (wtorek), godz.12.00:  W Olimpii u Heleny i Kypselisa -  warsztaty literacko-

plastyczne
• 6.02.2014 (czwartek), godz. 12.00: Ciekawostki ze starożytnej Grecji - warsztaty 

literacko-plastyczne

MultiCentrum
ul. Limanowskiego 8
tel. 89 526 65 17

W okresie ferii zimowych proponujemy dzieciom udział w warsztatach odbywających się na 
pięciu modułach: 

Multikid –zajęcia komputerowe z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Multikid
Multitechnika – warsztaty techniczne z wykorzystaniem klocków k’nex
Multimuzyka – warsztaty muzyczne wykorzystujące aplikacje komputerowe m.in. Dance7, 
Audacity i Cubasis oraz instrumenty muzyczne
Multigrafika – warsztaty graficzne z wykorzystaniem aplikacji komputerowych: Art Rage4, 
Corel, Kai's SuperGOO
Multinauka – warsztaty naukowe z wykorzystaniem MultiLogPro i mierników różnych 
wielkości fizycznych

Zajęcia będą odbywały się w następującym porządku:
Dzieci w wieku 4-7 lat w godzinach 9.30 – 12.00
Dzieci w wieku 7-9 lat w godzinach 12.30 – 15.00
Dzieci w wieku 9+ w godzinach 15.30 – 17.30

• 27.01.2014 (poniedziałek)
09.30-12.00 Multikid: Zapal żarówkę
12.30-15.00 Multitechnika: Silny i stabilny eksperyment konstrukcyjny
15.30-17.30 Multimuzyka: Muzyczny spacer



  Multigrafika: Graficzne safari 
  Multinauka: Z web kamerą za pan brat

• 28.01.2014 (wtorek)
09.30-12.00 Multikid: Zjawiska sezonów
12.30-15.00 Multitechnika: Huśtawka i inne dźwignie
15.30-17.30 Multimuzyka: Komponujemy własny utwór muzyczny

  Multigrafika: Lądowanie na Księżycu
 Multinauka: Czy sól kuchenna topi śnieg?

• 29.01.2014 (środa)
09.30-12.00 Multikid: Co dzieje się w laboratorium 
12.30-15.00 Multitechnika: Solarny plac zabaw
15.30-17.30 Multimuzyka: Blisko, daleko

  Multigrafika: Stworki, potworki - fotomontaż
  Multinauka: Kiedy ciało mówi „Dosyć”

• 30.01.2014 (czwartek)
09.30-12.00 Multikid: W toku pracy
12.30-15.00 Multitechnika: W świecie energii elektrycznej
15.30-17.30 Multimuzyka: Mój własny soundtrack

  Multigrafika: Kwadraciaki
  Multinauka: Blaise Pascal i baloniki

• 31.01.2014 (piątek)
09.30-12.00 Multikid: Środowiska naturalne
12.30-15.00 Multitechnika: Zbuduj i uruchom - programowanie
15.30-17.30 Multimuzyka: Gra na instrumentach muzycznych

  Multigrafika: Legenda o Łynie
  Multinauka: Po co sypać sól do wody?

• 03.02.2014 (poniedziałek)
09.30-12.00 Multikid: Kolejność etapów rozwoju motyli
12.30-15.00 Multitechnika: Pływamy statkiem kołowym
15.30-17.30 Multimuzyka: Jestem z innej bajki, opowiadanie muzyką

  Multigrafika: Plastyczna kuchnia
  Multinauka: Pole magnetyczne i telefon komórkowy

• 04.02.2014 (wtorek)
09.30-12.00 Multikid: Owoce ziemi
12.30-15.00 Multitechnika: Skala z gumką
15.30-17.30 Multimuzyka: Cztery pory roku, muzyka lasu

  Multigrafika: Portrety
  Multinauka: Isaak Newton-chłopak z zasadami

• 05.02.2014 (środa)
09.30-12.00 Multikid: Portretowanie i twarz
12.30-15.00 Multitechnika: Światło słoneczne i ekologia
15.30-17.30 Multimuzyka: Płynne przenikanie dźwięków

  Multigrafika: Zwierzaki Warmii i Mazur
  Multinauka: Dudnienia-budujemy kamertony

• 06.02.2014 (czwartek)
09.30-12.00 Multikid: Sekrety stacji kolejowej
12.30-15.00 Multitechnika: Dwa silniki to nie to samo, co jeden – betoniarka 
15.30-17.30 Multimuzyka: Remix

 Multigrafika: Malowanie światłem



 Multinauka: Świat dźwięków wokół nas

• 07.02.2014 (piątek)
09.30-12.00 Multikid: Określenia położenia i rozmiarów
12.30-15.00 Multitechnika: Kreatywny konstruktor-zgadnij co to za część?
15.30-17.30 Multimuzyka: Tworzenie własnego utworu

 Multigrafika: Pocztówka z Olsztyna
 Multinauka: Światło i dźwięk są podobne

Filia nr 5
ul. Orłowicza 27
tel. 89 542 79 59

Teatr cieni według  legendy Marii Zientary-Malewskiej Baśń o rybaku Wiewiuruszku :

• 28.01.2014 (wtorek),  godz. 12.00: Przygotowanie scenografii i opracowanie dialogów 

• 30.01.2014 (czwartek), godz. 12.00: Przygotowanie postaci i dekoracji  

• 4.02.2014 (wtorek), godz. 12.00: Próba przedstawienia 

• 6.02.2014 (czwartek), godz. 12.00: Premiera przedstawienia 

Filia nr 6
ul.  Jarocka 65
tel. 89 543 07 68

• 28.01.2014 (wtorek),  godz. 13.00: Zabawy z Muminkami ; warsztaty edukacyjno– 
literackie dla dzieci w wieku 5 – 10 lat

• 30.01.2014 (czwartek), godz. 13.00: Malujemy z panną Migotką; warsztaty 
edukacyjno–literackie dla dzieci w wieku 5 – 10 lat

• 4.02.2014 (wtorek), godz. 13.00:  Zima Muminków – zabawa w teatr;  warsztaty 
teatralne dla dzieci w wieku 5 – 10 lat

• 6.02.2014 (czwartek), godz. 13.00: Budujemy Dolinę Muminków; warsztaty 
konstrukcyjno–plastyczne dla dzieci w wieku 5–10 lat

Filia nr 9
Ul. Wyszyńskiego 16
tel. 89 533 20 75

• 28.01.2014 (wtorek),  godz. 12.00: Malutka czarownica ma kłopoty; zajęcia 
plastyczno-ruchowe

• 30.01.2014 (czwartek), godz. 12.00: Wichura czyli przygód Malutkiej czarownicy ciąg 
dalszy; zabawy ruchowe

• 4.02.2014 (wtorek), godz. 12.00: Potwór Dyzio i Kraina Zabawy; zabawa w teatr oraz 
zabawy ruchowe

• 6.02.2014 (czwartek), godz. 12.00: Dyzia sposób na nudę;  zajęcia plastyczno-
ruchowe

Abecadło
al. Piłsudskiego 16 



tel. 89 527 28 10

W Abecadle straszy! Czyli potworne ferie z Wampirkiem, duszkami i innymi stworkami:

• 29.01.2014 (środa), godz. 12.00: Abecadłowa szkoła wampirków; zajęcia literacko-
plastyczne

• 30.01.2014 (czwartek), godz. 11.00: Ferie z Władcą Gier;  warsztaty gier 
planszowych dla dużych i małych. Straszna gra Potwory do szafy

• 31.01.2014 (piątek), godz. 12.00: Wiersze, że aż strach!;  zabawy z wierszami 
Małgorzaty Strzałkowskiej. Potworne collage – warsztaty plastyczne

• 5.02.2014 (środa), godz. 12.00: Duszki, stworki i potworki;  zajęcia literacko-
plastyczne na podstawie wierszy Doroty Gellner

• 6.02.2014 (czwartek), godz. 11.00: Ferie z Władcą Gier;  warsztaty gier planszowych 
dla dużych i małych

• 7.02.2014 (piątek), godz. 12.00: Wycie i zgrzytanie zębami, czyli zabawa z duchami!;  
bal karnawałowy–straszne przebrania mile widziane

Planeta 11
al. Piłsudskiego 38
tel. 89 535 44 88

Komiksowe Ferie w Planecie 11:

• 27.01.2014 (poniedziałek) :
godz. 10.00 – otwarcie głosowania: Twój ulubiony komiks
godz. 12.00 – pokaz filmowy wg motywu: komiksowi superbohaterowie
godz. 14.00-17.00 – Gra biblioteczna 

• 28.01.2014 (wtorek):
godz. 12.00 – pokaz filmowy wg motywu: komiksowi superbohaterowie
godz. 16.00 – konkurs-zabawa: Znajdź książkę

• 29.01.2014 (środa):
godz. 12.00 – pokaz filmowy  wg motywu: komiksowi superbohaterowie
godz. 17.00 – konkurs trailerowy

• 30.01.2014 (czwartek)
godz. 12.00 – pokaz filmowy wg motywu: komiksowi superbohaterowie

• 31.01.2014 (piątek)
godz. 12.00 – pokaz filmowy wg motywu: komiksowi superbohaterowie
godz. 14.00 – Turniej na Playstation 3 (Tekken)

• 3.02.2014 (poniedziałek)
godz. 10.00 – warsztaty komiksowe (prowadzenie Karol Kalinowski), zapisy: 
kasia.tomaszewicz@planeta11.pl 
godz. 12.00 – pokaz filmowy wg motywu: komiksowi superbohaterowie
godz. 14.00-17.00 – Gra biblioteczna 

• 4.02.2014 (wtorek)
godz. 12.00 – pokaz filmowy wg motywu: komiksowi superbohaterowie



godz. 16.00 – konkurs-zabawa: Znajdź książkę

• 5.02.2014 (środa)
godz. 12.00 – pokaz filmowy wg motywu: komiksowi superbohaterowie
godz. 14.00 – konkurs trailerowy dla dzieci
godz. 16.00 – edukacyjna gra planszowa: Rozegraj miasto (wiek: od 14 l.)

• 6.02.2014 (czwartek)
godz. 12.00 – pokaz filmowy wg motywu: komiksowi superbohaterowie

• 7.02.2014 (piątek)
godz. 12.00 – pokaz filmowy wg motywu: komiksowi superbohaterowie
godz. 13.00 – wyniki głosowania: Twój ulubiony komiks
godz. 14.00 – Turniej na Playstation 3

DODATKOWO KONKURSY KOMIKSOWE:

• Wyzwanie superbohatera – czas trwania: 27.01 – 5.02, wyniki: 7.02 – stwórz komiks 
ze swoim ulubionym superbohaterem.

• Internetowy Konkurs Komiksowy Jak? Kto? Dlaczego?, czyli konkurs z komiksem w 
tle – czas trwania: 21.01 – 6.02 – szczegóły na www.planeta11.pl  

Filia nr 12
ul. Hanki Sawickiej 2
tel. 89 526 96 37

• 27.01.2014 (poniedziałek), godz.16.00: Modelowanie biżuterii - warsztaty plastyczne

• 29.01.2014 (środa), godz. 16.00: Koronkowa misa na słodkości, cz. 1 - warsztaty 
plastyczne

• 31.01.2014 (piątek), godz. 16.00: Koronkowa misa na słodkości, cz. 2  - warsztaty 
plastyczne

• 3.02.2014 (poniedziałek), godz. 16.00: Latarnia w zamczysku, cz. 1 – modelowanie z 
masy solnej 

• 5.02.2014 (środa), godz. 16.00: Latarnia w zamczysku, cz.2  - warsztaty plastyczne

• 7.02.2014 (piątek), godz. 16.00: Inicjał, czyli modelowanie własnego logo - warsztaty 
plastyczne

Filia nr 13 
ul. Sikiryckiego 9
tel. 89 543 13 15

Trzynastkowa Bajkolandia - zajęcia przy wykorzystaniu terapeutycznych wartości literatury 
dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat:

• 28.01.2014 (wtorek),  godz. 11.30: Chcę być dobry. Warsztaty literacko-artystyczne w 
oparciu o bajkę Brzydkie kaczątko

• 30.01.2014 (czwartek), godz. 11.30:  Królowa Śniegu. Prawdziwych przyjaciół 
poznajemy w biedzie - warsztaty literacko-artystyczne



• 4.02.2014 (wtorek), godz. 11.30: Pinokio. Czy warto kłamać? - warsztaty literacko-
artystyczne

• 6.02.2014 (czwartek), godz.11.30: Kopciuszek. Nikt nie lubi być przezywany- 
warsztaty literacko-artystyczne

Uczniowie szkół podstawowych - grupy zorganizowane:

• Poznajcie świat Ani Shirley - warsztaty literacko-artystyczne przygotowane w oparciu 
o elementy biblioterapii na podstawie powieści  L. M. Montgomery „Ania z Zielonego 
Wzgórza”

• Mój przyjaciel - warsztaty literacko-artystyczne przygotowane w oparciu o wiersz „List 
do kolegi” E. Szelburg-Zarembiny i „Być przyjacielem” S. Bronzino.

• Samotność Danusi - warsztaty literacko-artystyczne przygotowane w oparciu o 
fragmenty powieści „Inna” I. Jurgielewiczowej.

Filia nr 15 
ul. Obrońców Tobruku 15/2U
tel. 89 527 35 72

Ferie pod hasłem: Zimowy kufer rozmaitości  - zajęcia codziennie od godz. 11.00, w 
programie m.in. warsztaty plastyczno-literackie, zgadywanki, kalambury, układanie puzzli.

Filia nr 16
ul. Bałtycka 145
tel. 89 527 63 54 

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat pod hasłem: Plastyczne przygody z 
Koziołkiem Matołkiem:

• 28.01.2014 (wtorek),  godz. 12.00

• 30.01.2014 (czwartek), godz. 12.00

• 4.02.2014 (wtorek), godz. 12.00

• 6.02.2014 (czwartek), godz. 12.00

Filia nr 18
ul. Żytnia
tel. 89 527 89 52

• 28.01.2014 (wtorek),  godz. 11.00: Głośne czytanie książki  Zuzia i jej kotek  Liane 
Schneider, gry i zabawy, rozwiązywanie zagadek o zwierzętach

• 30.01.2014 (czwartek), godz. 11.00:  Spotkanie z panią Wiolettą Nebo- trenerką 
zwierząt domowych,  zoopsychologiem, zoofizjoterapeutą

• 4.02.2014 (wtorek), godz. 11.00: Głośne czytanie książki  Rodzina  M. Domańskiej i 
E. Poklewskiej-Koziełło, zajęcia plastyczne

• 6.02.2014 (czwartek), godz.11.00: Czytanie opowiadań ze zbioru Ja i Klara i jamnik 
Wąchacz D. Inkiowa; zabawy ruchowe, kalambury, rozwiązywanie zagadek i 
krzyżówek


