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Oferta jeleniogórskich instytucji dla dzieci i młodzieży 

 

  

OKO NA MAROKO czyli zimowe podróże po kulturze – warsztaty zimowe dla dzieci 
Turnus I  - 15 – 19 stycznia 2018 (poniedziałek – piątek, w  godz. 9.00-15.00) 

Turnus II - 22 – 26 stycznia 2018 (poniedziałek – piątek, w  godz. 9.00-15.00 
 
Zimowe warsztaty artystyczne „OKO NA MAROKO czyli zimowe podróże po kulturze” składać się 
będą z zajęć teatralnych, plastycznych, ruchowych, integracyjnych, których tematem przewodnim będą 
egzotyczne kraje, kontynenty i ich szeroko rozumiana tradycja i kultura. 
Efektem każdego tygodnia warsztatów będzie nakręcenie etiudy filmowej przez uczestników 
z wykorzystaniem ekranu greenscreena, a na zakończenie premiera filmu dla rodziców i opiekunów. 

 
Warsztaty te odbędą się w dwóch turach w dniach 15 – 19 stycznia 2018 oraz 22 – 26 stycznia 2018 
w godz. 9.00 – 15.00. Na każdym turnusie zaplanowano miejsce dla 25 dzieci, w tym dwojga dzieci 
niepełnosprawnych. 
Udział dziecka w  jednym turnusie – 160 zł. W ramach opłaty organizator zapewnia opiekunów oraz 
asystentów dla dzieci niepełnosprawnych, a także  obiad, napoje, bilety wstępu, przejazdy, materiały 
plastyczne. Potrzebę sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem w godzinach 8.00 – 9.00 oraz 15.00 – 

16.00 należy zgłosić wcześniej w sekretariacie. 
Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 5 zł od dziecka. 
 
Zapisy telefonicznie pod nr tel.: 75 75 537 70 lub w sekretariacie MDK „Muflon”.  
Terminy wpłat:  do 8 stycznia 2018 za pierwszy turnus; do 15 stycznia 2017 za turnus drugi.  
Nr konta na stronie muflon.sobieszow.pl, zakładka: Kontakt.  

 
Więcej informacji nt.  zimowych warsztatów dla dzieci jest dostępnych na stronie: 
http://muflon.sobieszow.pl/?p=7446 

 

 
Ferie ze sztuką – wypoczynek dla dzieci zorganizowany w Jeleniogórskim Centrum Kultury 

15.01.2018 - 26.01.2018 (uczestnicy: dzieci w wieku 6 - 10 lat) 

 

Wszystkie dzieci chętne do rozpoczęcia kreatywnej zabawy zapraszamy do JCK podczas zimowych ferii.  

Od kilku lat proponujemy zajęcia pod hasłem „Wielkie dzieła sztuki w wykonaniu wielkich małych 

artystów”.  Dzieci poznają te dzieła sami stając się sami wybitnymi artystami.  

W tym roku zmierzymy się z Puszką zupy Campbella - Andy Warhola, geometrycznymi postaciami 

Pablo Picassa, afrykańskimi maskami, czy też wzburzonym morzem Turnera. 

 

 

http://muflon.sobieszow.pl/?p=7446
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Doświadczenia ubiegłych lat utwierdzają nas w przekonaniu, że historia sztuki w takiej formie jest bardzo 

interesująca dla dzieci i nie musi być nudna.  

Ferie zimowe to również czas wypoczynku, zabawy i wycieczek. 

W tym roku eksperymentalnie zaproponujemy dzieciom zajęcia z Minecraftu na komputerach  

z przygotowanymi przez specjalistów scenariuszami zajęć.  

Czeka nas również Zimowy DKF dla dzieci , w środy o godz. 10:00, na który zapraszamy również dzieci  

z miasta (cena 5,00 PLN) 

Zapisy prowadzimy – w Jeleniogórskim Centrum Kultury przy ul. 1 Maja 60. Zapisujemy  dzieci 

również telefonicznie – tel. 75 64 23 880 (881). 

 

Decyduje kolejność zapisów. Podczas zapisów rodzice powinni uiścić kwotę za pobyt dziecka na 

półkoloniach, która wynosi 150,00 PLN za tydzień pobytu. Dla dzieci legitymujących się Kartą Dużej 

Rodziny tygodniowy pobyt w naszym ośrodku wynosi 80,00 PLN. 

 

Więcej szczegółów na stronie: http://www.jck.pl/news.php?id=1123 

 

 

Zimowisko dla dzieci w wieku 6 -11 lat 
Termin – 15.01. – 26.01.2018r 
 Przy zapisie obowiązuje wpłata.  
Cena: 
15.01.2018 – 26.01.2018 ( 2 tygodnie) – 340 zł 
(1 tydzień ) – 170 zł 

Zniżka na Kartę Dużej Rodziny 20%,  (KDR – uwzględniana jest tylko jeleniogórska) 
2 tygodnie – 272 zł 
1 tydzień  – 136 zł 
 
Zapewniamy dwa bezpłatne miejsca dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.  
 
Cena obejmuje: 

 pobyt dziecka od godz. 8:00 – 16:00 

 2 posiłki: drugie śniadanie, 2 – daniowy obiad, deser 
 opiekę wykwalifikowanej kadry 
 warsztaty artystyczne, wyjście na basen, przejażdżki konne, zajęcia na hali wspinaczkowej, ognisko  

z pieczeniem kiełbasek, wycieczki piesze… 
 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w sekretariacie ODK, pod nr telefonu 75 75 31 831  lub na  
stronie  internetowej: http://odk.jgora.pl/wypoczynek-letni-i-zimowy-dla-dzieci/zimowisko-dla-dzieci-
2017/ 

 

 
 

Zimowe Warsztaty - Przystaniowa Akademia Zabaw 
Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 do Przystaniowej Akademii Zabaw, pełnej artystycznych atrakcji. 

Uczestnicy Zimowych Warsztatów wezmą udział w inspirujących zajęciach o charakterze kulturalno – 
rekreacyjnym oraz grach i zabawach poprawiających kondycję fizyczną.  
Zajęcia zapewnią nie tylko wypoczynek dla dzieci, ale też rozwój fizyczny, artystyczny oraz kulturalny 
uczestników. 
I turnus - 15.01.2018r. - 19.01.2018r.  w godz. 8.00 – 16.00 
II turnus - 22.01.2018r. - 26.01.2018r.  w godz. 8.00 – 16.00 
 

Koszt:160 zł  (Ilość miejsc ograniczona – zapisy w siedzibie Przystani Twórczej) 
Cena   obejmuje: wykwalifikowaną opiekę od 8 do 16, wyżywienie uczestnika tj. obiad z dwóch dań, ciepłe 
i zimne napoje (herbata, woda, sok), bilety wstępu, bilety MZK oraz przejazdy busem, materiały 
plastyczne, drobny upominek na zakończenie tygodnia. 
 
Szczegółowe informacje pod tel:  75 712 28 92  i na stronie: 

http://www.przystantworcza.pl/index.php/zimowa-akademia-zabaw 

http://www.jck.pl/news.php?id=1123
http://odk.jgora.pl/wypoczynek-letni-i-zimowy-dla-dzieci/zimowisko-dla-dzieci-2017/
http://odk.jgora.pl/wypoczynek-letni-i-zimowy-dla-dzieci/zimowisko-dla-dzieci-2017/
http://www.przystantworcza.pl/index.php/zimowa-akademia-zabaw
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16 stycznia, godz. 9:30  Warsztat „Prezent Pachnący piernikiem”    

Warsztat dla dzieci w wieku: 7-13 lat. 
Wstęp: 15 zł 
W styczniu obchodzimy dwa ważne święta – Dzieo Babci oraz Dzieo Dziadka. Proponujemy zatem zrobienie 
smakowitego podarunku dla naszych bliskich. Będziemy ozdabiad korzenne pierniki kolorowymi słodkościami. 
Zapraszamy zarówno dzieci jak i opiekunów. 
Prowadzenie: Beata Chomiuk 
Zapisy w BWA pod telefonem: 75 75 266 69  lub osobiście:  ul. Długa 1 
 
17 stycznia, godz. 12:00  Warsztat "Jak powstaje śnieg" 
Warsztat dla dzieci w wieku: 7-12 lat. 
Wstęp: 5 zł  

Wiemy, że bardzo trudno znaleźć dwie identyczne śnieżynki, ale jak one powstają? Dlaczego śnieg jest 
biały, mimo że lodowe płatki śniegowe są przeźroczyste? Jaką strukturę ma kryształ? Podczas warsztatu 
wykonany własne "modele" śnieżynek techniką wycinania i stworzymy z nich wspólnie śnieżną kompozycję. 

Prowadzenie: Iwona Makówka.  
Zapisy w BWA pod telefonem: 75 75 266 69  lub osobiście: ul. Długa 1 
 
23 stycznia, godz. 9:30 WARSZTAT „Zimowe światełko” 

Warsztat dla dzieci 7-13 lat. 
Wstęp: 10 zł 
W trakcie zajęć wykonamy domowym sposobem lampiony, malowane tęsknotą za okrywającym wszystko 
mrozem i skrzypiącym śniegiem. Stworzymy szklane cudeńka pokryte szronem, błyskające światłem. 
Mamy nadzieję, że zaniesione do domów zainspirują do podobnych eksperymentów z rodziną. Zapraszamy 
zarówno dzieci jak i opiekunów. 

Prowadzenie: Natalia Stolp  
Zapisy w BWA pod telefonem: 75 75 266 69  lub osobiście: ul. Długa 1. 
 
24 stycznia, godz. 12:00  Warsztat "Nasze miasto z jeleniem w herbie" 
Warsztat dla dzieci 7-13 lat. 
Wstęp: 5 zł  

Skąd wziął się jeleń w naszym herbie? Jak wyglądają najstarsze wizerunki jelenia w sztuce światowej? A 

dzisiaj: jak przedstawiłby jelenia Afrykanin, Indianin, a jak Aborygen? Stworzymy plastyczne wariacje na 
ten temat. 
Prowadzenie: Iwona Makówka.  
Zapisy w BWA pod telefonem: 75 75 266 69  lub osobiście: ul. Długa 1. 

 

 
 

1) Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa, ul. Bankowa 27 proponuje: 

Ferie w bibliotece Igrzyska kreatywności - Zajęcia plastyczno-literackie  rozwijające kreatywność, 
twórcze myślenie oraz układanie odjazdowych historii.  
Obowiązują zapisy pod nr tel. 75 75 335 35 

 

Zajęcia odbędą się w dniach:  

16. 01.2017, godz. 11:00  Picture book – opowiedz mnie na nowo 

18. 01.2017, godz. 11:00   Komiksowy zawrót głowy 

23. 01.2017, godz. 11:00 Czarno-białe historie 

25.01.2017, godz. 11:00 Oczyma wyobraźni 
 
2) Filia Nr 4 przy Placu Piastowskim 32 w Cieplicach  proponuje: 
17 i 24.01.2018, godz.10:00   Ferie z bajką. Podróż w bajkowy świat wikinga Tappiego     
18 i 25.01.2018 godz. 10:00  Warsztaty origami dla dzieci 

  
Szczegółowe informacje dostępne pod tel : 75 75 335 35 
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Zapraszamy na ferie zimowe z Teatrem. 

 
14.1.2018 | 16:00 
Premiera spektaklu dla dzieci „ KARMELEK” wg Marty Guśniowskiej     
 
16.1.2018 | 11:00 
Spektakl dla dzieci "Karmelek", Marta Guśniowska  

  
17.1.2018 | 11:00 
Spektakl dla dzieci „CHODŹ NA SŁÓWKO” Malina Prześluga     
 
18.1.2018 | 11:00 
Spektakl dla dzieci "Porwanie kaczątek, czyli kryminał dla najmłodszych" Gyula Urban    
 

23.1.2018 | 11:00 
Spektakl dla dzieci "Koziołek Matołek" Kornel Makuszyński    
 

25.1.2018 | 11:00 
Spektakl rodzinny „Królowa Śniegu wg Petra Nosalka"  
  

26.1.2018 | 11:00 
Spektakl rodzinny „Królowa Śniegu wg Petra Nosalka"  
  
28.1.2018 | 16:00 
Spektakl rodzinny „Królowa Śniegu wg Petra Nosalka"  
  
30.1.2018 | 10:00 

Spektakl rodzinny „Królowa Śniegu wg Petra Nosalka"  
 
31.1.2018 | 10:00 
Spektakl rodzinny „Królowa Śniegu wg Petra Nosalka"  
 

Szczegółowe informacje pod telefonem 75/ 75 57 690 w. 16, 512 219 961 lub na stronie  

http://teatr.jgora.pl/repertuar/ 

 

 
 

Karnawałowe warsztaty plastyczne  dla grup zorganizowanych na zapisy 

Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane na warsztaty plastyczne. W styczniu szczególnie polecamy 

warsztaty karnawałowe  „Maski karnawałowe” i „Gwiazda Betlejemska”.  
Pełna oferta warsztatów na www.muzeumkarkonoskie.pl . Koszt warsztatów 10 zł. w tym wstęp do 
Muzeum. Materiały zapewniamy na miejscu.  
 

Więcej informacji i zapisy : Dział edukacji. Tel. 75 75 234 65; 75 64 55078 

  
 
„Bezpieczne ferie zimowe w MDK 2018” 
 

I turnus - 15.01.2018r. - 19.01.2018r.  w godz. 9.00 – 15.00 (odpłatność 120 zł) 
II turnus - 22.01.2018r. - 26.01.2018r.  w godz. 9.00 – 15.00 (odpłatność 120 zł)  
Dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny są objęte  zniżką  50%.  
 
W cenie zawarto m.in.  koszty  II śniadania i obiadu. 
W programie warsztaty tematyczne, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy aktywizujące.  
Więcej informacji i zapisy : Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 12,  tel. 75 64 244 60 

i na stronie: http://www.mdkjelonek.pl/aktualnosci.htm 

http://teatr.jgora.pl/repertuar/
http://www.muzeumkarkonoskie.pl/
http://www.mdkjelonek.pl/aktualnosci.htm
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1. Międzyszkolny Ośrodek Sportu już po raz kolejny organizuje „Półkolonie na sportowo” dla dzieci w 

wieku 6-12 lat.   

Na najmłodszych czeka moc atrakcji. Zabawy na śniegu, wyjścia na lodowisko, sanki, gry  

i zabawy sportowe. Dzieci mają także zapewnione drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad. 

Zapewniamy opiekę w godzinach 8-16.  

Odpłatność 140 zł za turnus (pięć dni - od poniedziałku do piątku). Płatne przy zapisach. 

Więcej informacji na stronie  www.mosjg.pl lub pod tel.: 75 769 71 40 

 

2. Ponadto przy sprzyjających warunkach klimatycznych działać będą LODOWISKA:  

 ul. Piotra Skargi 19 przy SP nr 13 

 ul. Jana Pawła II 25 przy ZSOiT 

Czynne w godzinach: 
od poniedziałku do piątku  - od 8:00 do 20:00 
sobota, niedziela   - od 10:00 do 20:00 
 
Wstęp na lodowiska przy ul. Piotra Skargi 19 i ul. Jana Pawła II 25  - BEZPŁATNY 
Wypożyczenie łyżew   -  ulgowy – 3 zł  
   - normalny – 5 zł 

 
 
 

 
Nie masz pomysłu jak ciekawie spędzić czas w ferie?  

 

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze ma dla Ciebie 

ciekawą propozycję na atrakcyjne i kreatywne spędzenie czasu wolnego!  

Zapraszamy osoby zainteresowane na otwarte, nieodpłatne zajęcia artystyczne, które odbędą się 

w pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku. 

 

Zapoznaj się z naszą ofertą, a na pewno znajdziesz coś dla siebie! 

 

15.01.2018 (poniedziałek) godzinach 900 do 1200 

 

 „Tworzymy gadżety reklamowe” – Warsztaty w pracowni reklamy, grawerowanie i malowanie na 

szkle, wykonanie naklejek reklamowych. 

„Rysujemy na tablecie” – Zajęcia w pracowni reklamy, obejmują podstawy obsługi tabletu oraz 

oprogramowania Sketchbook i Photoshop, realizacja własnych projektów na tablecie na zasadzie 

„cyfrowego płótna”. 

„Warsztaty artystyczne” – Warsztaty w pracowniach szkła artystycznego Liceum Plastycznego, 

realizacja mozaiki szklanej, wykonywanie biżuterii artystycznej.  

 

16.01.2018 (wtorek) w godzinach od 900 do 1200 

 

„Warsztaty artystyczne” –  Warsztaty rzeźbiarskie w pracowni snycerstwa Liceum Plastycznego. 

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli wykonać drzeworyt lub małą formę użytkową oraz zapoznać się 

ze specyfiką pracy w drewnie. 

„Co w komputerze piszczy” – Warsztaty budowy komputera osobistego, z elementami które 

wchodzą w skład jednostki centralnej oraz funkcją jaką pełni każdy z nich.  

Każdy z uczestników będzie mógł spróbować swoich sił w samodzielnym złożeniu zestawu 

komputerowego. Ponadto uczestnicy dowiedzą się na co zwrócić uwagę podczas dobierania elementów 

do własnego komputera osobistego. 

 

http://www.mosjg.pl/
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17.01.2018 (środa) w godzinach od 900 do 1200 

 

„Malowanie światłem” – zajęcia w studio fotograficznym z użyciem softboxów, realizacja zdjęć 
portretowych oraz projektu „Malowanie światłem”.  Wykonanie animacji na stołach bezcieniowych, 
edycja zdjęć w programie graficznym Photoshop CS6 oraz praca w ciemni fotograficznej. 

„Zabawa w drewnie” –  Zajęcia w pracowniach zawodowych „technikum technologii drewna”. 

Zajęcia obejmują wykonywanie prac ręcznych: wyrzynanie krzywoliniowe, wypalanie pirografem, 

elementy intarsji, prace snycerskie, obróbka drewna narzędziami ręcznymi przy wykonywaniu prac 

stolarskich, prace montażowe wyrobów galanterii drzewnej. 

18.01.2018 (czwartek) w godzinach od 900 do 1200 

„Zabawa w drewnie” –  Zajęcia w pracowniach zawodowych „technikum technologii drewna”. 

Zajęcia obejmują wykonywanie prac ręcznych: wyrzynanie krzywoliniowe, wypalanie pirografem, 

elementy intarsji, prace snycerskie, obróbka drewna narzędziami ręcznymi przy wykonywaniu prac 

stolarskich, prace montażowe wyrobów galanterii drzewnej.  

„Projektowanie logotypu” – poznanie technik graficznych wykorzystywanych w tworzeniu grafiki 

wektorowej, sposoby doboru palety kolorów, typografii i kompozycji, terminologia stosowana w grafice 

komputerowej oraz w graficznym design’ie. Projektowanie logotypu w programie CorelDraw. 

 

19.01.2018 (piątek) w godzinach od 900 do 1200 

„Zabawa w drewnie” –  Zajęcia w pracowniach zawodowych „technikum technologii drewna”. 

Zajęcia obejmują wykonywanie prac ręcznych: wyrzynanie krzywoliniowe, wypalanie pirografem, 

elementy intarsji, prace snycerskie, obróbka drewna narzędziami ręcznymi przy wykonywaniu prac 

stolarskich, prace montażowe wyrobów galanterii drzewnej.  

 

Szczegółowe informacje pod tel: 75 64 56 236 i na stronie:  www. zsart.edu.pl 

 

 

Wrotkarnia DISCO WROTKI – ul. 1 Maja 80 

Sylwestrowe popołudnie 31.12.2017 r. w godzinach  od godz. 13.00 do 18.00 we Wrotkarni  odbędzie 
się dla dzieci i młodzieży - zabawa  połączona z tańcem na wrotkach. 

Na  miejscu możliwość  odpłatnego wypożyczenia dziecięcych strojów  karnawałowych. 
  
Ferie zimowe: dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej przebywających na zimowiskach,   w 
godzinach przedpołudniowych,  po uprzedniej rezerwacji specjalna zniżka.  
 
Ferie na wrotkach dla każdego coś słodkiego. Od godz. 13.00 do 21.00 
Weekendy od 11.00 do 21.00 

Szczegółowe informacje i cennik  na WWW.discowrotki.pl 

 
 

Informacje o imprezach chronologicznie wg dat  

http://www.zsart.edu.pl/
http://www.discowrotki.pl/
http://dokis.jeleniagora.pl/KIT/KIT%20ferie%20zimowe%20Jelenia%20G�ra%202018wg%20dat.pdf

