Akcja Zima 2022
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
Filia 2

Wesołe przedszkole z Marią Kownacką – głośne czytanie fragmentów książek Marii
Kownackiej, zagadki, puzzle. (dzieci w wieku 3-6 lat z Przedszkola Samorządowego nr 14)

Filia 3.

Zajęcia plastyczne - laurki na Dzień Babci i Dzień Dziadka:
Wtorek - 18.01. - PS nr 26
Środa - 19.01. - PS nr 22
Czwartek - 20.01. - PS nr 29.
Piątek 21.01. - wizyta w DPS im. Jana Pawła II - zaniesiemy prezenty książkowe i laurki
wykonane przez dzieci na w/w zajęciach.
W drugim tygodniu Głośne czytanie w przedszkolach:
Wtorek - 25.01. - PS nr 26
Środa - 26.01. - PS nr 22
Czwartek - 27.01. - PS nr 29.

Filia 5

Filia 10

Filia 11

Przedszkole Samorządowe nr 9
1. Wszędzie śniegu napadało – zajęcia o zimie, czytanie książki, układanie lub
lepienie bałwana, dopasowywanie kształtem śnieżynek, zagadki zimowe.
2. Karnawałowa zabawa – zajęcia dotyczące karnawału czytanie opowiadania,
zabawy ruchowe, kolorowanie masek karnawałowych.
Świetlica Środowiskowa 4 Kąty
Koralikowe ferie. Dzieci będą układać koraliki binezz do zaprasowywania.
Przedszkole Samorządowe nr 40 i 42
„Bałwanku, gdzie jesteś?” – zajęcia dla dzieci przedszkolnych w wieku 4-6 lat.
Zapoznanie dzieci z tekstami tematycznie związanymi z zimą, np. z wierszem
„Śnieg”
L.J. Kerna, „ Dziesięć bałwanków” W. Chotomskiej. Zabawy ruchowe, konkursy,
quizy.
„Cała Polska Czyta Dzieciom” – w ramach akcji zajęcia dla dzieci przedszkolnych.
Czytanie fragmentów książki pt. „Cztery pory baśni – zima” Włodzimierza
Dulemby.
„Zwierzęta polarne” – zajęcia dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat. Podróż
oczami wyobraźni w zimne rejony świata na podstawie książki – „Nela i polarne
zwierzęta”.
Zabawy edukacyjne i ruchowe.

Filia 13

Przedszkole „SUNNY KIDS’ ACADEMY”
1. Dzień śnieżnego płatka – zajęcia na których dzieci dowiedzą się wielu ciekawostek
na temat powstawania śniegu oraz będą mogły samodzielnie stworzyć śniegowy

płatek.
2. Zimowe kalambury – zagadki, krzyżówki, rebusy na temat zimy.
3. Śnieżne podróże – z Nelą Małą Reporterką, zwiedzmy Antarktydę.
4. Opowieści Pani Zimy: zajęcia czytelniczo rysunkowe (wybór z Królową Śniegu,
Zima Muminków, Dziewczynka z zapałkami, Dziadek do orzechów).

2. Dom Kultury „Białogon”
Zaprasza na Akcję „Zima w mieście 2022” w terminie od 24.01 do 28.01.2022r.
Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 8.00 do 16.00. Opłata za tydzień wynosi 200 zł.
24 stycznia – poniedziałek
– spotkanie organizacyjne, zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa i planem zajęć akcji
zimowej
– warsztaty ceramiczne – „Magiczne Anioły”
– turniej gier planszowych, zabawy ruchowe i sprawnościowe.
25 stycznia – wtorek
– wyjście do kina –film „Sing 2”
– zajęcia plastyczne – rysujemy ilustrację do obejrzanego filmu „Sing 2”.
26 stycznia – środa
– warsztatowe spotkanie z aktorem Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”
– zajęcia muzyczne- nauka zimowej piosenki, muzyczne zabawy ruchowe.
27 stycznia – czwartek
– wycieczka do Wioski Świętego Mikołaja w Bałtowie – zwiedzanie i zajęcia warsztatowe.
28 stycznia – piątek
– wyjście do Muzeum Zabawy i Zabawek – zwiedzanie ekspozycji i zajęcia warsztatowe
– spacer do lasu, szukamy tropów zwierząt, poznajemy gatunki drzew iglastych.

3. Dom Środowisk Twórczych
Dom Środowisk Twórczych ze względu na swój charakter działalności, który nie jest skierowany do dzieci
i młodzieży, nie przewiduje specjalnych wydarzeń podczas ferii.
Programowo odbędą się w tym czasie wydarzenie skierowane do publiczności w różnym wieku:
23 stycznia godz. 17:00 - koncert - Osiecka Jazzowo
30 stycznia godz. 17:30 - koncert i licytacja WOŚP
Ponadto czynne będą:
- Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej Dom Praczki - wystawa stała i wystawa "Abstrakcja metafizyczna.
W poszukiwaniu uniwersalnego języka" Joanny Mazuś
- Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria - Wernisaż wystawy Pleneru Artystycznego z cyklu
Świętokrzyskie Krajobrazy. Nagłowice 2021
- Muzeum Hammonda - wystawa stała

4. Muzeum Historii Kielc – Akcja Zima Ferie 2022
Termin: 17.01. – 30.01.2022 r.
Opłaty: 7 zł/ os.
Czas zajęć: 60 - 90 min.
Maksymalna liczba uczestników w grupie: 12 osób
W okresie wypoczynku zimowego od poniedziałku do czwartku zapraszamy do Muzeum na zwiedzanie
wystaw, spacery historyczne oraz warsztaty. W razie potrzeby zajęcia możemy poprowadzić także w
świetlicach i klubach osiedlowych.
Zasady: Działamy zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego.
Rezerwacja: 41 34 03 527, rezerwacje@mhki.kielce.eu
Program spotkań:
DATA
17 stycznia

GODZINY
10-13

18 stycznia

10 -13

19 stycznia

10 -13

20 stycznia

10 -13

21 stycznia
24 stycznia

10 -13
10 -13

25 stycznia

10 -13

TEMAT
Zwiedzanie stałej wystawy „ Z dziejów Kielc”
Podczas zwiedzania poznamy historie miasta oraz
ludzi, którzy wpływali na jego rozwój. Zobaczymy
niezwykłe pamiątki i eksponaty, które przeniosą nas
w przeszłość.
Zwiedzanie wystawy czasowej „Splendor
Cathedralis”
Niezwykłe tkaniny prezentowane na wystawie będą
wstępem do zapoznania się z historią kieleckiego
Wzgórza Zamkowego. Poznamy jego
charakterystyczne budowle oraz postacie z nimi
związane.
Poszukujemy zabytków w Kielcach –spacer
historyczny
Podczas zajęć uczestnicy poznają najpiękniejsze
miejsca i budynki w mieście, zapoznając się z ich
wyjątkowa historią. Zobaczymy m.in. Pałac
Biskupów Krakowskich, Katedrę, pałacyk
Zielińskiego, rynek, kościół pod wezwaniem św.
Wojciecha.
Kielecki rynek – spacer historyczny
W czasie zajęć dowiemy się o początkach kieleckiego
rynku i roli, jaką odgrywał na przestrzeni wieków.
Poznamy historię przyrynkowych kamienic, pomnika
Świętej Tekli i ratusza.
Zajęcia warsztatowe – tematyka do wyboru
Zwiedzanie stałej wystawy „Z dziejów Kielc”
Podczas zwiedzania poznamy historie miasta oraz
ludzi, którzy wpływali na jego rozwój. Zobaczymy
niezwykłe pamiątki i eksponaty które przeniosą nas
w przeszłość.
Zwiedzanie wystawy czasowej „Splendor
Cathedralis”
Niezwykłe tkaniny prezentowane na wystawie będą
wstępem do zapoznania się z historią kieleckiego
Wzgórza Zamkowego. Poznamy jego

26 stycznia

10 -13

27 stycznia

10 -13

28 stycznia

10 -13

charakterystyczne budowle oraz postacie z nimi
związane.
Tajemnice starych ulic – spacer historyczny
Codziennie mijamy zabytkowe kieleckie kamienice.
Warto wiedzieć o nich więcej. Kto je zbudował? Jakie
rodziny w nich mieszkały? Czy kryją w sobie ciekawe
historie? Które kieleckie ulice są najstarsze?
Śladami mniejszości -spacer historyczny
Podczas zwiedzania miasta, uczestnicy zobaczą
miejsca związane z życiem codziennym, społecznym
i religijnym mniejszości żydowskiej, rosyjskiej i
niemieckiej. Poznają także historię tych grup,
dowiedzą się jak i kiedy przybyły do Kielc. Czym się ci
ludzie zajmowali? Co po nich pozostało?
Zajęcia warsztatowe – tematyka do wyboru

Tematy warsztatów – do wyboru:
Mój herb
Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie dzielą się herby, jakie są znaki i barwy heraldyczne. Uczestnicy
poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy nadał go miastu oraz jak zmieniał się on na przestrzeni epok.
Monety – banknoty – kieleckie elementy
Głównym bohaterem warsztatów jest pieniądz. Uczniowie dowiedzą się m.in. jak zmieniała się jego
wartość na przestrzeni wieków i jak wiele można dowiedzieć się o historii patrząc na awers i rewers
monety. Jakie informacje historyczne można z nich odczytać? Podczas zajęć warsztatowych, w oparciu
o podstawowe zasady sztuki menniczej, uczniowie zaprojektują historyczny banknot.
Tik – tak czas po kielecku
Kiedy w Kielcach pojawiły się zegary? Co mówią na ten temat legendy? Podczas spotkania uświadomimy
dzieciom pojęcie doby i upływu czasu. Wyjaśnimy podział na dzień i noc. Podczas części warsztatowej
wykonamy zegary.
Przewodnik po Kielcach
Jak wyglądały dawne przewodniki i jakie zawierały informację? Poznamy najważniejsze miejsca
w Kielcach oraz ich historię, każdy wykona swój przewodnik po mieście.
Mozaiki
Mozaiki można odnaleźć w wielu pałacach, a nawet mniej zamożnych domach. Często bywały dekoracją
w przestrzeni publicznej. O ich wyjątkowym charakterze przesądzają m.in. dobór kamyków, ich
kolorystyka, wielkość i precyzja wykonania. Czy trudno je przygotować? Na warsztatach wykonamy
symboliczną mozaikę nawiązującą do historii Kielc.
Mój sztambuch stalówką i atramentem
Jak wyglądały dawne pamiętniki, z jakich elementów się składały? Podczas warsztatów zmierzymy się
z piórem i stalówką.

5. Biuro Wystaw Artystycznych
I.

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ – KAPITAŁ SZTUKI

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat na zajęcia
plastyczne „Spotkania ze sztuką”, które będą organizowane w formie zdalnej przez okres ferii zimowych.
Na zajęciach dzieci obejrzą wystawę „Kapitał sztuki”, będącą prezentacją prac artystów z regionu
świętokrzyskiego. Dzieci i młodzież poznają różne gatunki i dziedziny sztuk plastycznych. Nauczą się je

rozróżniać i poznają ich cechy charakterystyczne. Same wykonają własne dzieło, nawiązujące
problematyką do wystawy.
Zajęcia mogą być przeprowadzone za pośrednictwem Skypa.
Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane od 5 do 30 osób.
Zajęcia są bezpłatne!
Zajęcia poprowadzi dr Magdalena Leśniak.
Zajęcia będą odbywały się od 18.01.2022 do 29.01.2022 w godzinach 9.00 – 14.30.
Zapisy przyjmujemy pod nrem tel. 41 36 76 447 wew. 25.
II. CZARNE PTAKI
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat na zajęcia
plastyczno-przyrodnicze online „Czarne ptaki”. Zajęcia będą prowadzone zdalnie, ale mają mobilizować
dzieci i młodzież do wyjścia z domu w celu poszukiwania czarnych ptaków. W pierwszej części zajęć
przyjrzymy się rodzimym gatunkom ptaków krukowatych, nauczymy się je rozpoznawać, porozmawiamy
o ich zwyczajach. Wspomnimy o tym, jak wielkim stresem i niebezpieczeństwem są dla ptaków, a także
innych zwierząt, fajerwerki.
W drugiej części zajęć, dzieci pod okiem instruktorki zmierzą się z tematem czarnych ptaków, realizując
pracę plastyczną. Do jej wykonania wykorzystają czarne papiery, węgiel, pastel suchy i olejny. Najlepsze
prace zaprezentujemy w galerii działań edukacyjnych ARTKLATKA.
UWAGA: Jeżeli pogoda i sytuacja epidemiologiczna na to pozwolą, a ptaki wrócą do parku miejskiego po
sylwestrowej kanonadzie, w ramach zajęć możliwy jest krótki spacer po parku.
Zajęcia mogą być przeprowadzone za pośrednictwem Skypa.
Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane od 5 do 30 osób.
Zajęcia są bezpłatne!
Zajęcia poprowadzą Agnieszka Gołębiowska i dr Magdalena Leśniak.
Zajęcia będą odbywały się od 18.01.2022 do 29.01.2022 w godzinach 9.00 – 14.30.
Zapisy przyjmujemy pod nrem tel. 41 36 76 447 wew. 25.

6. Muzeum Zabawek i Zabawy
Tydzień 1, 18-21.01.2022
"Odkrywcy"
Tydzień zabaw poświęcony zagadkowym wyzwaniom, uczestnicy będą mieli za zadanie odkrycie
tajemnic i zrealizowanie aktywnych wyzwań. Działania skierują gości do piwnic, zobaczą straszne
zabawki, poznają ich tajemnice oraz historie miejsca, w którym mieści się Muzeum.
Godz. 9.30-11.30 i 12:30-14:30
Bilet wstępu 20,- zł os., wejście obejmuje wstęp na ekspozycję.
18.01,
godz. 9:30 "Straszne zabawki"
Uczestnicy udadzą się do miejsc, które nie są codziennie odwiedzane przez zwiedzających.
Zaprezentowane zostaną stare piwnice, tam przechowywane są zabawki, które z różnych względów nie
są pokazywane na ekspozycji. Nie zabraknie wśród nich strasznych lalek, dziwnych clownów
i oczywiście świętokrzyskich czarownic. Odważni uczestnicy będą musieli rozwiązać też kilka zadań.
Godz. 12:30 "Straszne zabawki"
Uczestnicy udadzą się do miejsc, które nie są codziennie odwiedzane przez zwiedzających.
Zaprezentowane zostaną stare piwnice, tam przechowywane są zabawki, które z różnych względów nie

są pokazywane na ekspozycji. Nie zabraknie wśród nich strasznych lalek, dziwnych clownów
i oczywiście świętokrzyskich czarownic. Odważni uczestnicy będą musieli rozwiązać też kilka zadań.
19.01.
Godz. 9:30 "Zaszyfrowana historia budynku"
Interaktywna zabawa na ekspozycji przygotowana jest z elementami historii z domieszką fantazji.
Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązać sekret Gościa z przeszłości, który w ostatnim czasie pojawił
się w budynku, nagrały go kamery monitoringu. Stukanie i pukanie od pewnego czasu są słyszane w
pomieszczeniach muzealnych. Pracownicy podjęli próbę rozwiązania sprawy, niestety nie udało się – czy
uda się to uczestnikom zabawy?
Godz. 12:30 "Zaszyfrowana historia budynku"
Interaktywna zabawa na ekspozycji przygotowana jest z elementami historii z domieszką fantazji.
Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązać sekret Gościa z przeszłości, który w ostatnim czasie pojawił
się w budynku, nagrały go kamery monitoringu. Stukanie i pukanie od pewnego czasu są słyszane w
pomieszczeniach muzealnych. Pracownicy podjęli próbę rozwiązania sprawy, niestety nie udało się – czy
uda się to uczestnikom zabawy?
20.01.
Godz. 9:30 "Straszne zabawki"
Uczestnicy udadzą się do miejsc, które nie są codziennie odwiedzane przez zwiedzających.
Zaprezentowane zostaną stare piwnice, tam przechowywane są zabawki, które z różnych względów nie
są pokazywane na ekspozycji. Nie zabraknie wśród nich strasznych lalek, dziwnych clownów
i oczywiście świętokrzyskich czarownic. Odważni uczestnicy będą musieli rozwiązać też kilka zadań.
Godz. 12:30 "Straszne zabawki"
Uczestnicy udadzą się do miejsc, które nie są codziennie odwiedzane przez zwiedzających.
Zaprezentowane zostaną stare piwnice, tam przechowywane są zabawki, które z różnych względów nie
są pokazywane na ekspozycji. Nie zabraknie wśród nich strasznych lalek, dziwnych clownów
i oczywiście świętokrzyskich czarownic. Odważni uczestnicy będą musieli rozwiązać też kilka zadań.
21.01.
Godz. 9:30 "Zaszyfrowana historia budynku"
Interaktywna zabawa na ekspozycji przygotowana jest z elementami historii z domieszką fantazji.
Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązać sekret Gościa z przeszłości, który w ostatnim czasie pojawił
się w budynku, nagrały go kamery monitoringu. Stukanie i pukanie od pewnego czasu są słyszane w
pomieszczeniach muzealnych. Pracownicy podjęli próbę rozwiązania sprawy, niestety nie udało się – czy
uda się to uczestnikom zabawy?
Godz. 12:30 "Zaszyfrowana historia budynku"
Interaktywna zabawa na ekspozycji przygotowana jest z elementami historii z domieszką fantazji.
Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązać sekret Gościa z przeszłości, który w ostatnim czasie pojawił
się w budynku, nagrały go kamery monitoringu. Stukanie i pukanie od pewnego czasu są słyszane w
pomieszczeniach muzealnych. Pracownicy podjęli próbę rozwiązania sprawy, niestety nie udało się – czy
uda się to uczestnikom zabawy?
23.01.2022 Niedziela w Muzeum Zabawek i Zabawy
Zimowy Pan Zaradny
Godz. 10.00-12.00 i 14:30-16:30
Bilet wstępu 20,- zł os. - wejście obejmuje wstęp na ekspozycję.

Muzealny Pan Zaradny zaprasza w niedzielę na warsztaty. Na spotkaniu uczestnicy pod fachowym okiem
Zaradnego własnoręcznie wykonają zabawkę, która jest zainspirowana zimą.
Tyczeń 2 25-28.01.2022
"Spryciarze"
Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z kilkoma zabawami dawnymi. Gry dawne i współczesne gry
planszowe są propozycją dla wszystkich, dla dzieci i dla całych rodzin.
Godz. 9.30-11.30 i 12:30-14:30
Bilet wstępu 20,- zł os. - wejście obejmuje wstęp na ekspozycję.
25.01.
Godz. 9:30 "Państwa i miasta i inne gry"
Motywem przewodnim jest gra polegająca na zgadywaniu haseł na zadaną literę, w trakcie spotkania
zaproponowane zostaną także inne gry i zagadki słowne. Poza dawnymi inspiracjami w zajęciach będą
wykorzystywane także gry współczesne. Spotkanie będzie w duchu rywalizacji i dobrej zabawy.
Godz. 12:30 "Państwa i miasta i inne gry"
Motywem przewodnim jest gra polegająca na zgadywaniu haseł na zadaną literę, w trakcie spotkania
zaproponowane zostaną także inne gry i zagadki słowne. Poza dawnymi inspiracjami w zajęciach będą
wykorzystywane także gry współczesne. Spotkanie będzie w duchu rywalizacji i dobrej zabawy.
26.01.
Godz. 9:30 "Cymbergaj i inne gry"
Cymbergaj jest grą, która kiedyś często rozgrywano na szkolnych ławach. Muzeum proponuje rozgrywki
w uwspółcześnioną wersję z wykorzystaniem magnesów. Zawodnicy wykażą się cierpliwością, precyzją i
zręcznością. W trakcie spotkania uczestnicy zagrają w gry planszowe, które dla odmiany skupią się na
umiejętności logicznego myślenia.
Godz. 12:30 "Cymbergaj i inne gry"
Cymbergaj jest grą, która kiedyś często rozgrywano na szkolnych ławach. Muzeum proponuje rozgrywki
w uwspółcześnioną wersję z wykorzystaniem magnesów. Zawodnicy wykażą się cierpliwością, precyzją i
zręcznością. W trakcie spotkania uczestnicy zagrają w gry planszowe, które dla odmiany skupią się na
umiejętności logicznego myślenia.
27.01.
Godz. 9:30 "Kręgle i inne gry"
Kręgle są znane ludziom od starożytności. Zasady zabawy zmieniały się przez wieki, uczestnicy
spotkania poznają rozgrywki w wersji mini. Chętni będą mieli okazję zdobyć wiadomości o grze Kubb,
która jest uznawana za kręgle wikingów. Rozgrywki w gry planszowe będą stanowiły urozmaicenie
spotkania. Rywalizacja na planszy może dać wszystkim sporo emocji i być źródłem dobrej zabawy.
Godz. 12:30 "Kręgle i inne gry"
Kręgle są znane ludziom od starożytności. Zasady zabawy zmieniały się przez wieki, uczestnicy
spotkania poznają rozgrywki w wersji mini. Chętni będą mieli okazję zdobyć wiadomości o grze Kubb,
która jest uznawana za kręgle wikingów. Rozgrywki w gry planszowe będą stanowiły urozmaicenie
spotkania. Rywalizacja na planszy może dać wszystkim sporo emocji i być źródłem dobrej zabawy.
28.01.
Godz. 9:30 "Bilboquet i inne gry"

Bilboquet to gra zręcznościowa dla jednej osoby. Wykorzystywano ją do ćwiczeń koncentracji, doskonale
nadawała się rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Tego typu zabawki, pod różnymi nazwami były
obecne w wielu kulturach i to już od starożytności. Spotkanie zaprezentuje kilka typów takich
zabawek, pozwoli poćwiczyć zręczność nie tylko z wykorzystaniem Bilboquet, ale też użyciem kliku
innych propozycji. Chętni otrzymają instrukcje jak wykonać własną grę. W zabawach będą
wykorzystywane również gry planszowe.
Godz. 12:30 "Bilboquet i inne gry"
Bilboquet to gra zręcznościowa dla jednej osoby. Wykorzystywano ją do ćwiczeń koncentracji, doskonale
nadawała się rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Tego typu zabawki, pod różnymi nazwami były
obecne w wielu kulturach i to już od starożytności. Spotkanie zaprezentuje kilka typów takich
zabawek, pozwoli poćwiczyć zręczność nie tylko z wykorzystaniem Bilboquet, ale też użyciem kliku
innych propozycji. Chętni otrzymają instrukcje jak wykonać własną grę. W zabawach będą
wykorzystywane również gry planszowe.
30.01.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy godz. 10.00 - 17.00
Za dobrowolną opłatą do puszki WOŚP Muzeum Zabawek i Zabawy proponuje udział w grach i
zabawach. W specjalnie przygotowanym miejscu udostępnione zostaną gry inspirowane historią oraz
współczesne. Chętni zmierzą się m.in. w miniKręgle lub miniCurilng oraz przećwiczą zręczność. Logiczne
myślenie także przyda się w wielu grach planszowych.
Na zajęciach muzealnych obowiązuje limit uczestników: 10 os.
Możliwa rezerwacja telefoniczna: 41 34 337 06

7. Kieleckie Centrum Kultury
Ferie z Teatrem „Pegaz”
Warsztaty teatralne w KCK
Terminy:
17 stycznia
19 stycznia
24 stycznia
26 stycznia

- 11:00 - 13:00
- 11:00 - 13:00
- 11:00 - 13:00
- 11:00- 13:00

Program zajęć:
1. Zabawy teatralne – rozwijanie twórczej wyobraźni aktorów.
2. Technika i estetyka mowy:
- kultura mowy scenicznej
- nauka dykcji i prawidłowej artykulacji
3. Elementy reżyserii teatralnej:
- ruch sceniczny w teatrze
- monolog, dialog, sceny zbiorowe w sztuce teatralnej.
4. Poznawanie techniki gry aktorskiej oraz rozwijanie osobowości związane pracą aktora nad sobą
w twórczym procesie realizacji. Uczestnicy w przyszłości mogą należeć do zespołu teatralnego
„Pegaz” i występować na zawodowej scenie KCK.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
KONTAKT: Impresariat KCK - tel. 41 344 90 54 ; mail: impresariat@kck.com.pl

8. Instytut Dizajnu
1. Miasto zwierząt. Projektowanie dla dzikich mieszkańców
co: 4 - dniowe warsztaty
kiedy: 25.01 - 28.01.2022, w godz: 11.00 - 13.00,
Zapisy telefoniczne od 13.01.2022 godz 9.00 - 16.00 pod nr tel.: 790 764 596
dla kogo: dzieci 8-12 lat
koszt: 25zł / os.
opis:
Projektowanie przestrzeni i architektura nadal najczęściej koncentrują się na człowieku i jego
potrzebach, marginalizując rolę dzikich zwierząt w miastach. Myśląc o mieście jako przestrzeni wspólnej
dla wszystkich gatunków w nim żyjących, chcemy podkreślić znaczenie dzikich mieszkańców dla
sprawnego funkcjonowania miejskich ekosystemów, a także zwrócić uwagę na ich potrzeby
i
zaproponować
rozwiązania
projektowe,
które
uwzględniałyby
ich
rolę.
Zapraszamy na 4 dniowe warsztaty, na których uczestniczki_cy poznają zwierzęta i owady żyjące
w miastach oraz zaprojektują i stworzą dla nich zimowe schronienia. Gotowe obiekty zostaną
umieszczone w przestrzeni miasta.
2. Miasto zwierząt. Dzikie ptaki miejskie
co: wykład/spacer
kiedy: 29.01, w godz: 11.00 - 13.00
Zapisy telefoniczne od 25.01.2022 godz.9.00-16.00 pod nr tel.: 790 764 596
dla kogo: dzieci 8-12 lat oraz opiekunowie
koszt: bezpłatnie
opis:
Podczas najbliższego wykładu i spaceru sprawdzimy, które ptaki szczególnie dobrze przystosowały się
do życia w mieście. Odpowiemy na pytania, kiedy ptaki sprowadziły się do miast? Jakie gatunki są
naszymi sąsiadami? Porozmawiamy o tym, jak i czym odpowiedzialnie dokarmiać ptaki zimą. Jak
projektować karmniki i budki dla ptaków, żeby dobrze spełniały swoją rolę? Co dobrego robią ptaki dla
mieszkańców miasta? I wreszcie co robić, by przetrwały? Ruszymy także na spacer w miejsca, gdzie w
naszym sąsiedztwie zadomowiły się różne gatunki ptaków. Zabierzcie wygodne buty oraz (jeśli
posiadacie) lornetki. Dodatkowo dla wszystkich osób, które zjawią się na spotkaniu przygotowaliśmy
proste karmniki do własnoręcznego zmontowania, wraz z instrukcją oraz zapasem odpowiedniego
pożywienia dla ptaków.

9. Dom Kultury „Zameczek”
17.01-21.01.2022 – ZIMOWE ATELIER
PEJZAŻ WEŁNĄ MALOWANY
Tematyka zajęć związana jest z nauką tworzenia gobelinu – obrazu metodą filcowania na sucho i mokro
z wykorzystaniem maszyn do filcowania. Metoda filcowania pozwala tworzyć obrazy z wykorzystaniem
niezwykłego materiału jakim jest wełna a końcowym efektem warsztatów będzie wykonanie pejzażu
zimowego.
Ilość osób: 12
Wiek uczestników: od 10 lat
Godziny zajęć: 10.00 – 13.00
Odpłatność: 140 zł

24.01 – 26.01.2022

FOTO - KREATYWNI

Cykl spotkań prezentujących różne techniki fotograficzne, które są na pograniczu fotografii i grafiki.
Dzięki nim tworzenie obrazów to fascynująca przygoda rozwijająca kreatywne i artystyczne spojrzenie
na najbliższe otoczenie.
Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów pod kierunkiem instruktora Marcina Michalskiego,
dostosowanych do zaawansowania uczestników.
• PODRÓŻE DO INNEGO WYMIARU
W trakcie tego warsztatu uczestnicy będą tworzyć obrazy przy użyciu drobnych przedmiotów
codziennego użytku, odkrywając ich nieznany wymiar. Luksografia cyfrowa jest to nowa odmiana
dawnej techniki fotograficznej. Opierająca się na wykorzystaniu komputera i skanera oraz programu
do obróbki graficznej.
• PORTRET KREACYJNY - fotografia smartfonem
Poszukiwanie niezwykłych kreacji i ujęć na fotografii. Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się jak
świadomie używać aparatu w smartfonie, tworzyć ciekawe zdjęcia oraz poznają podstawy edycji zdjęć
w smartfonie.
• FOTOGRAFIA JAK Z OBRAZKA
Warsztat z tworzenia obrazu przy pomocy fotografii i druku transferowego
Ilość osób: 7
Wiek uczestników: od 11 lat
Termin; 24.01 – 26.01.2022
Godziny zajęć: 11.00 – 13.30
Odpłatność: 110 zł
I. 17.01 – 21.01 – ZIMOWE STUDIO PIOSENKI
pod kierunkiem instruktora
DK Zameczek Andrzeja Wolskiego.
Zajęcia obejmować będą emisję głosu oraz podstawy wokalistyki estradowej a także pracę nad
oddechem, wydobywaniem prawidłowych dźwięków, odpowiednim ustawianiem samogłosek i
spółgłosek. Podczas ćwiczeń realizowana będzie nauka interpretacji utworu, wydobywanie emocji
z tekstu z uwzględnieniem jego znaczenia i właściwej dykcji. Ponadto uczniowie będą ćwiczyć utwory
muzyczne z wykorzystaniem wcześniej zdobytej wiedzy. Każdy z uczestników będzie miał możliwość
pracy indywidualnej z instruktorem co jest niezwykle istotne w przypadku zajęć wokalnych.
Ilość osób: 7
Wiek uczestników: od 8 lat
Odpłatność: 130 zł
II. 24.01 – 28.01 - ZIMOWE STUDIO PIOSENKI
- pod kierunkiem instruktorki muzycznej z DK Zameczek Mai Wojtaszek z udziałem zaproszonego gościa
Katarzyny Lisowskiej, wokalistki, kompozytorki, trenerki wokalnej, pedagoga i wykładowcy, która
występowała w wielu programach telewizyjnych: Szymon Majewski Show, Szymon Na Żywo, Teleranek.
Współpracuje z wieloma artystami a na stałe koncertuje z Andrzejem Piasecznym. Tematyka
warsztatów: zasady emisji, oddechu, dźwięku , techniki stylistyki , zajęcia grupowe - śpiew na głosy,
dykcja , emocje w śpiewie , interpretacja ,indywidualna praca nad piosenką oraz wykonanie utworu
w grupach .
Termin: 24.01 – 28.01.2022, godziny zajęć: 9.00 – 14.00
Wiek uczestników: od 10 lat
Ilość osób: 18
Odpłatność: 210 zł

III. 28.01.2022 - ZIMOWA PIOSENKA – koncert uczestników warsztatów z udziałem Kasi Lisowskiej

Ośrodek Kultury „Ziemowit’’ filia Domu Kultury „ Zameczek”
FERYJNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
17.01 – 21.01.2022r.
godz. 10:00 - 14:00
„ ZABAWY ZE SZTUKĄ – SZTUKA ZABAWY”
Instruktorzy: Agnieszka Kloczkowska, Sandra Maciantowicz, Paweł Okła
Liczba uczestników: do 30 osób
Wiek uczestników: od 6 do 12 lat
Odpłatność: 350 zł za tydzień
Opieka nad dziećmi: 8:00 – 10:00; 14:00 – 16:00
I DZIEŃ – Poniedziałek – 17.01.2022r. godz. 10:00 – 14:00
• Zajęcia w Ośrodku – bezpieczne ferie.
• Seans filmowy w Kinie Moskwa – „ Misiek. Ekipa na wakacjach”.
• Zimowe zmagania na sportowo
II DZIEŃ - Wtorek – 18.01.2022r. godz. 10:00 – 14:00
• Zajęcia w Ośrodku.
• Wizyta Ostoji Dworskiej w Ośrodku – warsztaty.
• Zabawy i gry świetlicowe.
III DZIEŃ – Środa – 19.01.2022 r.
• Zajęcia w Ośrodku.
• Wyjazd na basen „ Perła”.
• Zabawy i gry świetlicowe

godz. 10:00 – 14:00

IV DZIEŃ – Czwartek – 20.01.2022r. godz. 10:00 – 14:00
• Zajęcia w Ośrodku.
• Wyjazd do Energetycznego Centrum Nauki Kielecki Park Technologiczny.
V DZIEŃ – Piątek – 21.01.2022
godz. 10:00 – 14:00
• Zajęcia w Ośrodku
• Spektakl w Teatrze – „ Pan Brzuchatek”.
• Powrót i podsumowane 1- go tygodnia warsztatów artystycznych.
24.01 – 28.01. 2022r.
godz. 10:00 - 14:00
„ ZABAWY ZE SZTUKĄ – SZTUKA ZABAWY”
Instruktorzy: Agnieszka Kloczkowska, Sandra Maciantowicz, Paweł Okła
Liczba uczestników: do 30 osób
Wiek uczestników: od 6 do 12 lat
Odpłatność: 350 zł za tydzień
Opieka nad dziećmi: 8:00 – 10:00; 14:00 – 16:00
I DZIEŃ – Poniedziałek – 24.01.2022r. godz. 10:00 – 14:00
• Zajęcia w Ośrodku – bezpieczne ferie.
• Wizyta w Ostoji Dworskiej.
• Warsztaty edukacyjne – „Zimowi Tropiciele”
II DZIEŃ - Wtorek – 25.01.2022r. godz. 10:00 – 14:00
• Zajęcia w Ośrodku.
• Zimowe plenery Karczówki.
• Zimowe gry i zabawy.
III DZIEŃ – Środa – 26.01.2022 r.
• Zajęcia w Ośrodku.

godz. 10:00 – 14:00

•
•

Wyjazd na basen „ Perła”.
Zabawy i gry świetlicowe

IV DZIEŃ – Czwartek – 27.01.2022r.
• Zajęcia w Ośrodku.
• Wyjazd do Jaskini Raj.

godz. 10:00 – 14:00

V DZIEŃ – Piątek – 21.01.2022
godz. 10:00 – 14:00
• Zajęcia w Ośrodku.
• Seans filmowy w kinie Moskwa – „O czym dzisiaj marzą zwierzęta”.
•
Powrót i podsumowane 2- go tygodnia warsztatów artystycznych.

10. Kielecki Teatr Tańca
Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca jak co roku przygotowała dla dzieci, młodzieży bezpłatne zajęcia
taneczne
w
ramach
akcji
"Zima
w
mieście".
Zajęcia te realizowane będą w Szkole KTT (Pl. Konstytucji 3 Maja 3) w dniach 25-28.01.2022 roku.
Na uczestników czekają różnorodne zajęcia podzielone ze względu na wiek oraz stopień zaawansowania
z takich technik jak taniec klasyczny, jazz, modern jazz, lirycal jazz, funky jazz, disco dance, hip hop,
taniec współczesny oraz cheerleading. W warsztatach wziąć może udział każdy chętny, który uprzednio
wypełni formularz zgłoszenia i dostarczył go do szkoły KTT lub prześle za pośrednictwem korespondencji
email.
Do wyboru będzie 5 (pięć) grup tanecznych. Trzy skierowane dla najmłodszych oraz dwie dla młodzieży.
Informacja na temat bezpłatnych zajęć tanecznych organizowanych przez KTT będą dostępne od
10.01.2022 roku na stronie www.ktt.pl oraz w mediach społecznościowych.

11.Teatr Lalki i Aktora „Kubuś"
18 stycznia – godz. 11.00 My się mamy nie słuchamy |4+
19 stycznia – godz. 11.00 My się mamy nie słuchamy |4+
20 stycznia – godz. 9.30 i 11.00 O Rybaku i Złotej Rybce |3+
21 stycznia – godz. 9.15 i 11.00 Pan Brzuchatek |2+
22 stycznia – godz. 16.00 Mały Tygrys Pietrek |3+
23 stycznia – godz. 11.00 Mały Tygrys Pietrek |3+
25 stycznia – godz. 9.15 i 11.00 O Wilku i Czerwonym Kapturku |3+
26 stycznia – godz. 11.00 Kopciuszek |4+
27 stycznia – godz. 9.00 i 11.00 Kopciuszek |4+
28 stycznia – godz. 9.15 i 11.00 Przygody Koziołka Matołka |3+
29 stycznia – godz. 16.00 Lato Muminków |spektakl familijny
30 stycznia – godz. 11.00 Lato Muminków |spektakl familijny
Cena biletu – 24 zł

12.GEONATURA
Dla osób indywidualnych - (maks. 36 osób/godzinę) od 18 stycznia do 27 lutego 2022 r.
godziny zwiedzania:
wtorek-piątek: 9.00 – 16.00*
sobota-niedziela: 11.00 – 16.00*
*ostatnie wejście na wystawę odbywa się na godzinę przed zamknięciem

a)

zwiedzanie wystawy CHRONOS z kinem-kapsułą czasu (45 min. , bez przewodnika)
od wtorku do niedzieli, w okresie od 18.01.2022 do 27.02.22 r.
3 warianty zwiedzania:
- indywidualnie, bez przewodnika
- zwiedzanie z wirtualnym przewodnikiem (dostępne po zeskanowaniu QR kodu)
- zwiedzanie w formie gry terenowej po wystawie (skierowane do rodzin z dziećmi)
b) warsztaty dla rodzin z dziećmi (od 5 do 12 osób)
od wtorku do piątku, w okresie od 18.01.2022 do 25.02.2022 r., każdorazowo o godzinie 14.00.
czas trwania warsztatów to ok. 45 min.
Harmonogram zajęć:
- we wtorki i czwartki : warsztaty szlifowania skał
- w środy i piątki: warsztaty botaniczne
- szczegółowa tematyka warsztatów dostępna na stronie: www.centrum-geoedukacji.pl
oraz w Internetowym Systemie Rezerwacji https://bilety.geonatura-kielce.pl/

DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH (grup dzieci powyżej 7 roku życia i młodzieży)
od wtorku do piątku:
- w okresie od 18.01.2022 do 28.01.2022 r. o godzinie 9.00 lub 11.00
a) opcja godzinna:
- gra terenowa po ekspozycji „MISJA CHRONOS”
b) opcja 2-godzinna
- gra terenowa po ekspozycji „MISJA CHRONOS”
- warsztaty szlifowania skał (grupy z rezerwacją na godz. 9.00)
- warsztaty botaniczne (grupy z rezerwacją na godzinę 11.00)*
*harmonogram i tematyka warsztatów dostępna na stronie: www.centrum-geoedukacji.pl oraz
w Internetowym Systemie Rezerwacji https://bilety.geonatura-kielce.pl/
- w okresie od 01.02.2022 do 25.02.2022 r. o godzinie 9.00
a) opcja godzinna:
- gra terenowa po ekspozycji „MISJA CHRONOS”
b) opcja 2-godzinna
- gra terenowa po ekspozycji „MISJA CHRONOS”
- warsztaty szlifowania skał
* harmonogram i tematyka warsztatów dostępna na stronie: www.centrum-geoedukacji.pl oraz
w Internetowym Systemie Rezerwacji https://bilety.geonatura-kielce.pl/

Rezerwacji należy dokonać poprzez: Internetowy System Rezerwacji https://bilety.geonaturakielce.pl/ pod nr telefonu 41/ 36 76 800
e-mailowo: rezerwacje@geonatura-kielce.pl

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w czasie ferii zimowych
Rodzaj zajęć
Zajęcia ogólnorozwojowe
z elementami akrobatyki i
sportów walki - zapasy

Termin i miejsce prowadzenia
zajęć
Hala Uczniowskiego Ludowego
Klubu Sportowego „Guliwer”,
ul. Malachitowa 74, 25-754 Kielce
24.01.2022r.
godz. 9.00-11.00 i godz. 16.4517.45 - zajęcia dla dzieci (od 5 roku
życia) i młodzieży
18.00-20.00 - zajęcia dla młodzieży
i osób dorosłych
25.01.2022r.
godz. 9.00-11.00 i godz. 15.4516.45 oraz 16.45-17.45 – zajęcia
dla dzieci (od 5 roku życia) i
młodzieży
18.00-20.00 – zajęcia dla młodzieży
i osób dorosłych
26.01.2022r
godz. 9.00-11.00 i godz. 16.4517.45 – zajęcia dla dzieci (od 5 roku
życia) i młodzieży
18.00-20.00 – zajęcia dla młodzieży
i osób dorosłych
27.01.2022r.
godz. 9.00-11.00 i godz. 15.4516.45 oraz 16.45-17.45 zajęcia dla
dzieci (od 5 roku życia) i młodzieży

Zgłoszenia

nr telefonu 691 023 130,
mail: guliwer-zapasy@wp.pl

Opis zajęć
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
akrobatyki i sportów walki - zapasy są
kierowane
do
szerokiego
grona
odbiorców, w tym do najmłodszych
dzieci (od 5 roku życia), które dopiero
zaczynają swoją przygodę ze sportem.
Proponowany trening sportowy pozwala
nie tylko pracować nad własną
sprawnością
fizyczną,
poprawić
wytrzymałość organizmu oraz zdrowie,
ale również kształtuje charakter i
wyrabia
cechy
przydatne
w późniejszym życiu. Zasady fair play,
zdolność radzenia sobie ze stresem,
umiejętność współpracy i słuchania rad
innych to tylko niektóre korzyści jakie
młody
człowiek
może
odnieść
uprawiając zapasy.
Młodzieży oraz osobom dorosłym
proponujemy również zajęcia na siłowni
wyposażonej w nowoczesny sprzęt do
wykonywania różnorakich ćwiczeń
wzmacniających poszczególne partie
ciała oraz poprawiających ogólną
sprawność fizyczną ćwiczących.

18.00-20.00 – zajęcia dla młodzieży
i osób dorosłych
28.01.2022r.
godz. 9.00-11.00 i godz. 16.4517.45 zajęcia dla dzieci (od 5 roku
życia) i młodzieży
18.00-20.00- zajęcia dla młodzieży
i osób dorosłych

UEFA Playmakers zajęcia ogólnorozwojowe
dla dziewcząt 5-8 lat na
podstawie bajki Kraina
Lodu
Zajęcia z JUDO

Ferie z Siatkówką

Kieleckie ferie z
kickboxingiem
Ferie z Chikarą

Hala MSOS ul. Jeziorańskiego 53
Kielce
Każda sobota od 15 stycznia w
godzinach 11:00-12:00

tel. 794566042,
e-mail: ksp.kielce@vp.pl

Hala MOSiR ul. Ściegiennego 8
17 i 24 stycznia (poniedziałek)
19 i 26 stycznia (środa)
21 i 28 stycznia (piątek)
w godz. 17.00-18.00
SP nr 34 ul. Naruszewicza 25
budynek A
17-21.01
9.00-10.30 grupa młodsza (kl. 3 i 4
szkoła podstawowa)
10.30-12.00 grupa starsza (kl. 5 i 6
szkoła podstawowa)
Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce
SOMA-GYM ul. Warszawska 147
18-27 stycznia
wtorki i czwartki godz. 10.00
DOJO Klub Karate Kyokushin
Chikara, Kielce,

nr telefonu 604973540 ,
mail:biuro@zak-judo-kielce.pl

Jedyne takie zajęcia w województwie
świętokrzyskim.
Bezpłatne
zajęcia
ogólnorozwojowe, dzięki którym można
poznać piłkę nożną dzięki zabawie i
historii Disneya.
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
judo, gimnastyki, gier i zabaw doskonała
forma zajęć do poprawy sprawności
ogólnej dla dzieci w wieku 7-14 lat

Kamila Siciarska
tel: 502 478 136
mail: siciara@vp.pl

Zajęcia mające na celu naukę
podstawowych umiejętności
siatkarskich,
a także poprawę koordynacji i motoryki

Zapisy: 604 298 268

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
kickboxingu

Zapisy: 531 215 923

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
karate dla dzieci i młodzieży

Ferie z łukiem

ul. Nowaka – Jeziorańskiego 53
17-28 stycznia
Wtorki i czwartki – godz. 17.00 –
18.00
Klub Sportowy Stella, Kielce, ul.
Krakowska 374
wtorek, czwartek w godz. 16.0018.30

mail:
Zajęcia rekreacyjne oraz treningi z
klubsportowystella@gmail.com
łucznictwa. Gry i zabawy dla dzieci i
tel. 41 3465198
młodzieży.
Na zakończenie zajęć zawody.
Zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy

XXIV Zimowe Warsztaty
Taneczne,

Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca
Sportowego JUMP
Hala widowiskowo-sportowa, ul.
Żytnia 1 w Kielcach
17-19.stycznia godz.:10.30-12.00.
24-26 stycznia godz.:10.30-12.00.

Zgłoszenia:
606 22 99 40 –Anna Biały, 606
23 00 26 – Waldemar Kęćko

Warsztaty mają charakter rekreacyjno –
taneczny, podstawą są zajęcia taneczne.
Poza zajęciami w hali, planowane są
zajęcia na świeżym powietrzu, rajd z
ogniskiem i niespodzianki. Zajęcia
nieodpłatne dla wszystkich chętnych.

Zimowa Akademia Karate

Kielecki Klub Sportowy Karate
Hala widowiskowo-sportowa
ul. Żytnia 1 w Kielcach
17-20 stycznia godz. 16.30 treningi
dla wszystkich grup wiekowych
24-26 stycznia godz. 16.30 treningi
dla wszystkich grup wiekowych
26 stycznia godz. 16.30 zakończenie
Akademii – wręczenie
pamiątkowych dyplomów,
upominków i gadżetów

Zgłoszenia 41 3440229 92
Kom. 696 967 198
MOSiR do godz. 15.30 tel.
41 367 67 17

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki
piesze, autokarowe, wyjazdy na basen,
do kina, teatru, ognisko, poczęstunek.

