
OFERTA FERIE '2016
1 - 14 lutego 2016 r.

Jelenia Góra

  JELENIOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY - ul. 1 Maja 60                                                      

KINO NA FERIE 
zawsze godz. 10.00 ul. Bankowa 28/30 (bilety: 5 zł/dziecko, opiekun bezpłatnie; www.bilety.jck.pl)

1 lutego - poniedziałek
projekcja  filmu  -  „Baranek  Shaun”,  animacja/familijny/przygodowy;  reżyseria  Mark  Burton,
Richard Starzak (Francja, Wielka Brytania, 2015)
Niepokorny,  skory  do  pakowania  się  w  tarapaty  baranek  Shaun,  wykorzystując  nieobecność
gospodarza, postawia wybrać się na wycieczkę do miasta. Nie do końca przemyślana wyprawa w
towarzystwie psa Bitzera i innych przyjaciół z farmy obfitować będzie w różnego rodzaju przygody
oraz niebezpieczeństwa czekające w metropolii na nieznające świata zwierzęta. Tekst:  Filmweb.pl
(info z JCK)

3 lutego - środa
projekcja  filmu  -  „Hugo  i  łowcy  duchów”,  familijny/fantazy;  reżyseria  Tobi Baumann  (Austria,
Irlandia, Niemcy, 2015)
Jedenastoletni  Tom  panicznie  boi  się  duchów.  Jednak  pewnego  dnia  w  piwnicy  swego  domu
spotyka galaretowatego zielonego duszka o imieniu Hugo. Dziwaczny stworek bardzo chciałby być
straszny, ale średnio mu to wychodzi, bo jest poczciwym fajtłapą. Nieborak musiał opuścić dom,
gdzie wcześniej próbował straszyć, gdyż rozpanoszył się tam starożytny duch zimna. Intruz stanowi
zagrożenie dla całego miasta, które wkrótce może stać się wielką bryłą lodu. Jedynym sposobem na
powstrzymanie bestii jest współpraca z Leokadią Parzydło - nieustraszoną funkcjonariuszką tajnej
agencji  profesjonalnych  łowców duchów,  która  chroni  świat  przed  złymi  mocami.  Tom,  Hugo i
Leokadia stworzą drużynę, jakiej nie widział świat... i zaświaty. Tekst: Filmweb.pl 

8 lutego - poniedziałek
projekcja filmu - „Sawa. Mały wielki bohater”, animacja; reżyseria Maksim Fadeev (Rosja, 2015)
Sawa to 10-letni chłopiec, który, aby obronić swoją rodzinną wioskę, musi stawić czoła złowrogim
magicznym istotom. Wspierany przez białego wilka Angiego,  przezabawnego stworka o imieniu
Pafik oraz niezwykle czarującą Nanty, córkę miejscowego szamana, Sawa wyrusza w pełną przygód i
niebezpieczeństw  podróż  przez  magiczną  krainę.  Przyjaciele  pomogą  dotrzeć  chłopcu  do
tajemniczego Maga, który jako jedyny posiada moc zdolną zniszczyć zło i uratować wioskę Sawy.
Chłopiec nie przypuszcza, że każdy z jego towarzyszy ma swój powód, aby spotkać się z Magiem.
Filmweb.pl (info z JCK)

10 lutego - środa
projekcja filmu - „Bella i Sebastian 2”, familijny/przygodowy; reżyseria Christian Duguay (Francja,
2015)
Wychowywany  przez  przybranego  dziadka  Sebastian  z  niecierpliwością  czeka  na  powrót  swej
przyjaciółki Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna, zaginęła gdzieś
w  górach,  Sebastian  i  jego  wierne  psisko  Bella  wyruszają  na  pomoc.  Niebezpieczna  wyprawa
obfitować będzie w dramatyczne, ale i zabawne wydarzenia. Pożar lasu, zetknięcie oko w oko z
niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede wszystkim spotkanie z nieznajomym pilotem

http://www.bilety.jck.pl/


okażą  się  dla  chłopca i  jego psa  początkiem zupełnie  nowej,  niespodziewanej  przygody.  W jej
trakcie Sebastian trafi na ślad swego zaginionego ojca. Tekst: Filmweb.pl(info z JCK)

  PRZYSTAŃ TWÓRCZA - CIEPLICKIE CENTRUM KULTURY                                                   
- ul. Cieplicka 74

1 - 5 lutego
zimowe eco  warsztaty  dziecięce  "Coś z  niczego" dla  dzieci  w wieku  6-10  lat;  w trakcie  zajęć
poznamy  zasady  ekologii,  stworzymy  wspólnie  ekologiczne  zabawki  oraz  wykonamy  wiele
ciekawych, oryginalnych i niepowtarzalnych rzeczy, których nie dostaniemy w sklepie; zaplanowano
także wyjście na basen, czy lodowisko - godz. 8.00-16.00 
(liczba miejsc ograniczona; opłata 160 zł; obiad, woda, herbata, bilety; zapisy osobiście w Przystani
Twórczej; organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu warsztatów)

13 lutego - sobota
Bajkowa Sobota Kreatywnej  Rodzinki;  w programie m.  in.  warsztaty  rękodzieła  dla  rodziców i
dzieci  oraz  animacje i  konkursy;  tematem przewodnim będą Walentynki,  więc z pewnością nie
zabraknie  czerwonych  serduszek  i  zaczarowanej  atmosfery;  każdy  kto  pragnie  spędzić  sobotę
kreatywnie i twórczo powinien zawitać w nasze progi - godz. 11.00-14.00 (udział bezpłatny; liczba
miejsc ograniczona; informacje tel. 75-712-28-92)

  MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY - ul. M.Skłodowskiej-Curie                                             

1 - 12 lutego
zimowisko dla dzieci w wieku 6-10 lat; w programie m.in.: wycieczki krajoznawcze, konkurencje
rekreacyjno-sportowe,  warsztaty  tematyczne,  gry  edukacyjne,  konkursy  z  nagrodami,  zajęcia
sportowe w sali MOS - godz. 8.00-16.00 (opłata za tydzień - 120 zł; drugie śniadanie, obiad)
I turnus 1 - 5 lutego
II turnus 8 - 12 lutego
informacja tel. 75-64-244-60

  MUZEUM KARKONOSKIE - ul. Jana Matejki 28                                                                   

2 - 12 lutego
WARSZTATY; zapraszamy osoby indywidualne i grupy zorganizowane, dzieci i młodzież do wzięcia
udziału w atrakcjach i warsztatach; w ramach warsztatów zwiedzanie muzeum z przewodnikiem;
uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami szklarskimi; zapewniamy materiały i miłą atmosferę -
godz. 10.00-13.00 (bilety: 8 zł; zapisy Dział Oświatowy tel. 75-64-55-078, sekretariat tel. 75-75-
234-65)

2 lutego - wtorek
MASKA NA BAL - ozdobne maski z papieru
3 lutego - środa
WITRAŻ DLA NAJMŁODSZYCH 
4 lutego - czwartek
BAŁWANEK ZE SZKŁA - dziecięcy recykling
5 lutego - piątek
SPOTKANIE Z JÓZEFINĄ - czytanie szklanej legendy, oprowadzanie, zajęcia plastyczne
9 lutego - wtorek



PRZEŹROCZYSTE OBRAZKI - malarstwo
10 lutego - środa
DREWNIANE ŚNIEŻYNKI - dziecięcy recykling
11 lutego - czwartek
KRYSZTAŁOWE LAMPIONY - dziecięcy recykling
12 lutego - piątek
ZIMA ZAKLĘTA W SŁOIKU - dziecięcy recykling

  MUZEUM MIEJSKIE "DOM GERHARTA HAUPTMANNA"                                                  
ul. Michałowicka 32, dla grup zorganizowanych, informacja tel. 75-75-532-86

MOJE SPOTKANIE W MUZEUM - lekcja dla dzieci w wieku 6-10 lat
Lekcja wiąże się ściśle z zagadnieniami z zakresu sztuki i kultury. Bezpośredni dostęp do zbiorów
muzealnych,  przy  uwzględnieniu  specyficznego  nastroju  wnętrz  muzeum,  umożliwią  szybsze  i
trwalsze  zapamiętywanie  fragmentów  historii.  „Moje  spotkanie  w  muzeum”  ma  na  względzie
uświadomienie dzieciom jaką funkcję i rolę spełnia muzeum, czym się ono zajmuje i dlaczego warto
go zwiedzać?
Dzieci  przyswajają  sobie  takie  słownictwo  jak:  kolekcja,  wystawa,  portret,  popiersie,  eksponat,
rzeźba, malarstwo, grafika. Dzieci mają możliwość obejrzenia stałych eksponatów, a także wystawy
czasowej.  Przybliżona  zostanie  postać  dolnośląskiego  noblisty  Gerharta  Hauptmanna,  jego
codzienne  życie  w willi,  twórczość  i  zainteresowania.  Dowiedzą  się  także  o  innych  twórcach  i
autorach literatury dziecięcej tworzących w Karkonoszach w czasach Hauptmanna i dziś.  Całość
wzbogaca prezentacja multimedialna. Uwieńczeniem spotkania jest spacer po parku okalającym
muzeum (info z muzeum)

TROPEM LICZYRZEPY W JAGNIĄTKOWIE - lekcja w terenie dla dzieci 7-12 lat
Opowieść o królującym w Karkonoszach Liczyrzepie, jego różnych uosobieniach i częstych wizytach
u Hauptmanna.  Krótkie  zwiedzanie  dawnej  rezydencji  noblisty,  spacer  z  mapą w poszukiwaniu
tronu  Liczyrzepy  w  Jagniątkowie.  Praca  z  „Przewodnikiem  dla  dzieci  po  Jagniątkowie”  ( info  z
muzeum)

  KSIĄŻNICA KARKONOSKA                                                                                                       

Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa,   ul. Bankowa 27                                                                                    
zawsze godz. 11.00 (wstęp wolny; tel. 75-75-335-35)

2 lutego - wtorek
"Jak  wyczarować  baśni?  Bawimy  się  słowem  i  obrazem",  "Niezwykła  skrzynko  otwórz  się"  -
rozsuwamy kurtynę Kamishibai

3 lutego - środa
spotkanie  z  Elżbietą  Śnieżkowską-Bielak  -  pisarką  książek  dla  dzieci,  autorką  bajek  i  legend  -
wyjątkowo godz. 10.00

4 lutego - czwartek
"Czy baśnie się znają?"- wymyślamy niesamowite opowieści

9 lutego - wtorek
"Szkatułka drobiazgów" - malujemy swoje historie



11 lutego - czwartek
"Za górami, za lasami… opowieść potoczy się sama" - przedstawiamy swoje baśnie w magicznym
teatrze
Ponadto czekamy na dzieci codziennie w dni powszednie w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty w
godz.  9.00-14.00.  Zapraszamy  do  pokoju  zabaw,  udostępniamy  gry  planszowe  i  stanowiska
komputerowe z Internetem, czytamy książki, prowadzimy warsztaty z obsługi książkomatu.

3, 10, 17, 24 lutego (środy)
BIBLIOstacja smyka dla dzieci w wieku 3-5 lat wraz z opiekunami
godz. 11.00 (wstęp wolny; zgłoszenia tel. 75-753-35-35)

FILIA 3  ,   ul. Ludomira Różyckiego 4                                                                                                                   
zawsze godz. 11.00-13.00 (wstęp wolny; tel. 75-76-749-77 )

1 lutego - poniedziałek
zajęcia integracyjne: wesoła biblioteka, gry planszowe, zgaduj zgadula, głośne czytanie bajek

2 lutego - wtorek
warsztaty plastyczne: maski karnawałowe, głośne czytanie bajek

3 lutego - środa
walentynkowe tradycje: warsztaty plastyczne, głośne czytanie bajek

4 lutego - czwartek
zajęcia  plastyczne:  tworzenie  galerii  bajkowych  postaci  z  materiałów  plastycznych,  tworzenie
komiksów, itp.

5 lutego - piątek
nasza dzielnica - jak ją widzimy (zajęcia plastyczne), rebusy i  zagadki językowe - gimnastyka dla
umysłu

8 lutego - poniedziałek
"Zima w dolinie  Muminków":  w trakcie  zajęć  będą czytane fragmenty  książki  pod tym samym
tytułem, filmy o Muminkach, rysowanie Muminków, ilustracji do filmu lub fragmentu książki, a na
koniec wystawa prac plastycznych

9 lutego - wtorek
warsztaty plastyczne: nasza opowieść - historia obrazkowa (trochę więcej niż komiks)

10 lutego - środa
tworzenie plakatów promujących dobre wychowanie (warsztaty plastyczne z savoir-vivre)

11 lutgo - czwartek
zabawy z kredką, farbami i pędzlem (warsztaty plastyczne - rysowanie, malowanie, kolorowanie
postaci zimowych)

12 lutego - piątek
„Savoir vivre”; pogadanka z wykorzystaniem książki „Elementarz dobrych manier  - konwenanse,‟



savoir vivre,  konkluzja

FILIA 4  ,   Plac Piastowski 32   (  wstęp wolny  ; tel.   75-75-511-08  )                                                                     
zawsze godz. 11.00-13.00
1 lutego - poniedziałek
warsztaty origami dla dzieci
2 lutego - wtorek
świat gier planszowych
3 lutego - środa
zaczarowany świat Minionków; wspólne czytanie bajki i wykonanie ilustracji
5 lutego - piątek
warsztaty plastyczne "Uczę się rysować zwierzęta"
8 lutego - poniedziałek
warsztaty origami dla dzieci
10 lutego - środa
zimowe opowieści, wspólne czytanie i zajęcia plastyczne
12 lutego - piątek
warsztaty plastyczne "Uczę się rysować ludzi"

FILIA 6  ,   ul. Wrocławska 71     (  wstęp wolny  ; tel.   75-75-216-65  )                                                                      
zawsze godz. 11.00-13.00

3 lutego - środa
„Zima  w  naszej  miejscowości” - poprzez  zabawę  poznajemy  historię  własnej  miejscowości  i
rozwijamy zdolności  manualne.  Jak kiedyś zima wyglądała w Maciejowej,  jakie uczestnicy mają
wyobrażenia  na  temat  mroźnej  i  srogiej  zimy,  z  jaką  śmieszną  zimową  sytuacją  się  zetknęli.
Rozmawiamy, wspominamy i następnie wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami.

10 lutego - środa
„Składaj  z  nami  Origami”  - przybliżenie  techniki  składania  papieru  pochodzącej  z  Dalekiego
Wschodu.  Składanie  form  płaskich  i  przestrzennych,  używając  kolorowego  papieru  o  różnej
wielkości, grubości i fakturze. Uczymy się koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijamy wyobraźnię,
uczymy się cierpliwości i  dokładności.

FILIA 8  ,   ul. Tadeusza Sygietyńskiego 7                                                                                                             
zawsze godz. 11.00-13.00 (wstęp wolny; tel. 75-76-724-48)
Cykl  spotkań  opartych  na  elementach  pedagogiki  zabawy,  z  wykorzystaniem  specjalistycznych
plansz,  gier  i  zestawów,  przeznaczonych  do  zajęć  edukacyjnych.  Są  to  zajęcia  oparte  na
dobrowolności  uczestnictwa, bez rywalizacji,  uwzględniające wszystkie poziomy komunikowania.
Zdobywamy  pozytywne  doświadczenia  i  uczymy  się  poprzez  zabawę,  bez  lęku  przed  oceną  i
krytyką.
Dodatkowo podczas ferii omówimy zajęcia z oferty edukacyjnej „W świątek, piątek i w niedzielę,
jesteś  moim  przyjacielem”.  Poznanie  cech  dobrego  przyjaciela  i  obowiązków  wobec  niego.
Zwrócenie uwagi na toksyczną przyjaźń. Kształtowanie umiejętności odmawiania i asertywności.
Radzenie sobie z presją i agresją.

2 lutego - wtorek
Uczucia. „Kocha, lubi, szanuje". Gry i zabawy - rozpoznajemy i nazywamy emocje



4 lutego – czwartek
Dobre zachowanie „Od czegoś trzeba zacząć”. Gry i zabawy. Nauka i rozpoznawanie złych i dobrych
zachowań.  Kształtowanie  własnych  nawyków  dotyczących  radzenia  sobie  w  domu,  szkole  i
bezpieczeństwa  na  drodze.  Pokazanie,  dostrzeganie  swoich  możliwości  i  wyborów  z
przewidywaniem ich skutków

9 lutego - wtorek
Gry na świadomość ciała „Trzeba dać odpocząć główkom, długopisom i ołówkom”. Gry i zabawy.
Gry  edukacyjne,  rozwijające  świadomość  i  orientację  swojego  ciała.  Wprowadzenie  pojęć
gestykulacyjnych, pokazanie jak ciało może wyrażać emocje. Nauka koordynacji i kontroli swoich
ruchów

11 lutego - czwartek
Tańce połamańce „Lepsze skakanie niż leniuchowanie". Gry i zabawy. Gry ruchowe, zręcznościowe,
ćwiczące refleks i koordynację. Dynamiczna zabawa ma likwidować napięcie mięśni, rozluźniać i
odprężać

  BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH - ul. Długa 1                                                                  

cykl warsztatów „Domowym sposobem“
bilety: 7 zł/os. (materiały zapewnia organizator)
zawsze w godz. 11.00-13.00
„Zimowe kwiaty“
3 lutego - środa dla dzieci 4-6 lat z opiekunami
5 lutego - piątek dla dzieci 7-12 lat z opiekunami
„Zimowe drzewa“

10 lutego - środa dla dzieci 4-6 lat z opiekunami
W  trakcie  pierwszego  warsztatu  „Zimowe  kwiaty“  uczestnicy  zaprojektują  i  wykonają  kwiaty  z
papieru oraz pianek. Oprą się przy tym zarówno na wzorach znanych roślin, jak i na fantastycznych
projektach. Kwiaty posłużą do ozdobienia nagich o tej porze roku gałęzi pobliskiego drzewa oraz
smutnych  zimowych  rabatków.  Podczas  drugiego  warsztatu  „Zimowe  drzewa“  uczestnicy
zaprojektują i stworzą miniaturowy zimowy pejzaż. W dużych słoikach wystylizowanych na szklane
kule  dzieci  wraz  z  opiekunami  ułożą  przy pomocy waty,  papieru oraz  patyczków,  przypruszone
śniegiem pejzaże. Przerywnikiem w warsztatach będą zgadywanki oraz konkursy, podczas których
uczestnicy  zapoznają  się  z  dziełami  sztuki  znajdującymi  się  w  kolekcji  BWA  oraz  pracami
eksponowanymi  na  bieżącej  wystawie.  Podczas  odpoczynku  BWA  zapewnia  gorącą  herbatę  z
kardamonem (info z BWA)

12 lutego - piątek, godz. 11.00-13.00 (zbiórka w BWA)
wycieczka artystyczna dla dzieci 7-13 lat wraz z opiekunami (cena 5 zł/os.)
Zwiedzanie  Pałacu  „Paulinum“  i  otaczającego  go  parku.  Uczestnicy  poznają  nazwy  detali
architektonicznych i  dowiedzą się jak w przeszłości projektowano parki i ogrody. Nauczą się też
rozpoznawać drzewa. Jeśli dopisze pogoda stworzymy rzeźbę śniegową lub wspólnie wydepczemy
wzory w śniegu.



  ZDROJOWY TEATR ANIMACJI - Park Zdrojowy 1                                                                

3 lutego – środa                                                                                                                                                   
spektakl „Tylko jeden dzień” Martin Baltscheit, reżyseria Agata Kucińska, scenografia Anna Chadaj,
muzyka Sambor Dudziński, asystent reżysera Rafał Ksiądzyna
godz. 11.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 10 zł)

Bohaterami opowieści "Tylko jeden dzień" są mieszkańcy lasu Lis i Dzik. Mają zupełnie odmienne
natury, lecz jedno ich łączy - słabość do pewnych latających stworzeń. Jętki jednodniówki fascynują
ich  swoją  delikatnością  i  urodą,  a  jednocześnie  zasmucają  niezwykle  krótkim,  trwającym  tylko
jeden dzień, życiem. Pewnego dnia rodzi  się jętka, nieświadoma swego losu. Nasi  bohaterowie
zakochani w niej od pierwszego wejrzenia nie są w stanie wyjawić smutnej prawdy tej wyjątkowo
ślicznej  i  sympatycznej  muszce.  By  zatuszować  prawdziwy  powód  rozdzierającego  ich  smutku
wymyślają kłamstwo, które całkowicie zmieni krótkie życie muszki. Czy na dobre...? "Tylko jeden
dzień” to opowieść o czymś, co może nadać sens naszym dniom (info z teatru)

4 lutego – czwartek                                                                                                                                             
spektakl dla dzieci „Królewski Wróbel” Izumi Yoshida, reżyseria Waldemar Wolański, scenografia
Joanna Hrk, muzyka Tomasz Walczak, choreografia Małgorzata Fijałkowska
godz. 11.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 10 zł)
Adaptacja starej, japońskiej baśni to okazja do poznania tradycyjnego, bo wywodzącego się z XVII
wieku, teatru japońskich lalek zwanych popularnie bunraku. Wyróżniają się one nie tylko niezwykłą
urodą, ale przede wszystkim tym, że są animowane przez trzech, współgrających ze sobą aktorów.
Animacja lalek tego typu wymaga niezwykłej staranności i kunsztu.

7 lutego – niedziela                                                                                                                                             
spektakl dla dzieci „Królewski Wróbel” Izumi Yoshida, reżyseria Waldemar Wolański, scenografia
Joanna Hrk, muzyka Tomasz Walczak, choreografia Małgorzata Fijałkowska
godz. 16.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 10 zł)

Adaptacja starej, japońskiej baśni to okazja do poznania tradycyjnego, bo wywodzącego się z XVII
wieku, teatru japońskich lalek zwanych popularnie bunraku. Wyróżniają się one nie tylko niezwykłą
urodą, ale przede wszystkim tym, że są animowane przez trzech, współgrających ze sobą aktorów.
Animacja lalek tego typu wymaga niezwykłej staranności i kunsztu.

9 lutego – wtorek                                                                                                                                                 
spektakl  dla  dzieci  „Porwanie  kaczątek”  Gyula  Urban,  inscenizacja  Lidia  Lisowicz,  opieka
reżyserska Bogdan Nauka, scenografia Joanna Hrk, muzyka Jan Walczyński
godz. 11.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 10 zł)

To opowieść detektywistyczna dla najmłodszych, której bohaterem jest jamnik Jacek. To on wykryje
sprawców brutalnego "przestępstwa”.  Akcja  dzieje  się  w "miejskiej  dżungli”,  wśród wieżowców
rozświetlonych  kolorowymi  neonami.  Autorką  scenografii  jest  Joanna  Hrk,  której  pracami
zachwyciła się publiczność teatrów dla dzieci w Rzeszowie, Krakowie, Tarnowie, Elblągu, Gdańsku,
łódzkiego Arlekina.  Na scenie  pojawią  się  wspaniałe  kolorowe lalki  -  kukły  wielkości  człowieka
poruszane  przez  ukrytego  z  tyłu  aktora.  Nowością  dla  najmłodszej  publiczności  ma  być  także
muzyka do spektaklu - głównym akcentem mają być znane motywy z różnych filmów sensacyjnych
(np. z "Różowej pantery”) nowocześnie zmiksowane, czyli jak mówią nastolatki "skreczowane” - bo
dzieci  w twórczości  adresowanej  do  siebie  oczekują także tego,  czym zachwyca się  ich starsze



rodzeństwo (info z teatru)

10 lutego – środa                                                                                                                                                 
spektakl  dla  dzieci  „Przygody  Sindbada  Żeglarza”  Bolesław  Leśmian,  adaptacja,  reżyseria,
scenografia Aleksander Maksymiak, muzyka Zbigniew Karnecki
godz. 11.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 10 zł)
„Pędź na lotnym okręcie przez morza obszary (…)
Zwalczaj wszelkie przeszkody i wszelkie zawady,
pędź, leć, płyń bez ustanku! Posłuchaj mej rady!
Tego ci życzy, ukłon przesyłając dworski
kochający cię szczerze - twój druh diabeł morski"
Któż  nie  lubi  opowieści  o  dalekich  krajach,  niezwykłych  przygodach,  które  dobrze  się  kończą?
Przygody Sindbada Żeglarza to poetycka wersja Bolesława Leśmiana przygód Sindbada z arabskiej
księgi  tysiąca i  jednej  nocy.  Sindbad Żeglarz mieszka z wujem Tarabukiem-poetą,  w Bagdadzie.
Pewnego dnia zachęcony przez diabła morskiego postanawia wyruszyć w świat przygód, marzeń i
fantazji. Na sceniczną podróż zapraszamy widzów od 4 do 100 lat (info z teatru)

  MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU                                                                                    
- ul. Sudecka 42 (tel. 75-769-71-45)

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat; zapisy od poniedziałku do piątku w sekretariacie MOS przy ul.
Sudeckiej  42  w  godz.  8.00-15.00.  Warunkiem  zapisu  jest  dostarczenie  wypełnionej  karty
kwalifikacyjnej (dostępna na www.mosjg.pl lub w sekretariacie) oraz uiszczenie opłaty w wysokości
120 zł/tydzień - zapewnione drugie śniadanie, obiad). Dzieci mają opiekę wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
W programie zajęć m. in.: wyjście do kina, wyjazd do Sobieszowa do “Centrum Pod Chojnikem”
(sanki  lub ognisko w zależności  od pogody),  zajęcia  na ściance wspinaczkowej,  zajęcia z tenisa
ziemnego, wyjście na lodowisko, gry i zabawy ruchowe

  LODOWISKA                                                                                                                              
- przy II LO ul. Gimnazjalna 2; tel. 571-288-085
- przy SP nr 13 ul. Piotra Skargi 19; tel. 75-752-39-72
- przy ZSOiT ul. Jana Pawła II 25; tel. 75-752-28-81

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek Sobota – Niedziela
  I kwarta: 8.00 – 11.00   I kwarta: 10.00 – 13.00
 II kwarta: 12:00 – 14:00  II kwarta: 14:00 – 16:00
III kwarta: 15:00 – 17:00 III kwarta: 17:00 – 20:00
IV kwarta: 18:00 – 20:00      www.mosjg.pl

Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze informuje, że w związku z organizacją Półkolonii Zimowych dla dzieci, 
lodowisko przy ul. Piotra Skargi (SP-13) będzie wyłączone dla mieszkańców w następujących terminach:

01-02-2016 w godzinach od  9.30 do 13.30
03-02-2016 w godzinach. od 9.30 do 14.00
08-02-2016 w godzinach od 9.30 do 13.30
10-02-2016 w godzinach od 9.30 do 13.30
12-02-2016 w godzinach od 9.30 do 13.30

http://www.mosjg.pl/
http://www.mosjg.pl/

