Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”
ul. F. Bujaka 15, 30-611 Kraków
Zaprasza
dzieci
na
zajęcia:
rytmiczne,
taneczne,
oraz ogólnorozwojowe: 04.01.2021 r. - 17.01.2021 r.

wokalne,

instrumentalne

Oferta zawiera:
- Zajęcia stałe - dla członków MLZPiT „Krakowiak”
- Zajęcia otwarte - dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych, zarówno członków MLZPiT
„Krakowiak”, jak i dzieci, które nie należą do Zespołu
04.01.2021 r. (poniedziałek) godz. 9.00 – 18.50
- Zajęcia stałe zgodnie z harmonogramem
05.01.2021r. (wtorek) 9.00 – 20.00
- 9:00-13:30 Zajęcia otwarte: Warsztaty plastyczne: formy rzeźbiarskie z papieru mache,
„Na raz, na dwa , na trzy…” - zajęcia rytmiczne z elementami tańca ludowego, Edukacja
regionalna: „Podróż śladami legend krakowskich”
- 16:30-20:00 Zajęcia stałe zgodnie z harmonogramem
07.01.2021r. (czwartek) 9.00 – 19.20
- Zajęcia stałe zgodnie z harmonogramem zajęć
08.01.2021r. (piątek) 9.00 – 20.00
- 9:00-13:30 Zajęcia otwarte: Warsztaty plastyczne: formy rzeźbiarskie z papieru mache –
kontynuacja, Zajęcia ruchowe – relaksacyjno-oddechowe, Warsztaty regionalne: Poznajemy
stroje ludowe.
- 16:30-20:00 Zajęcia stałe zgodnie z harmonogramem
09.01.2021r. (sobota) 11.00 – 13.30
- Zajęcia stałe zgodnie z harmonogramem
11.01.2021r. (poniedziałek) 9.00 – 13.30
- 9:00-13:30 Zajęcia otwarte: Warsztaty plastyczne: formy rzeźbiarskie z papieru mache –
kontynuacja, Edukacja regionalna: spacer po okolicy śladami dziedzictwa naturalnego Dzielnicy
XI, Gimnastyka głowy i języka: ćwiczenia na dykcję.
12.01.2021r. ( wtorek) 16.00 – 20.00
- 16:00-17:00 Zajęcia otwarte: Zajęcia taneczne
- 17:15-20:00 Zajęcia stałe zgodnie z harmonogramem
13.01.2021r. ( środa) 9.00 – 13.30
- 9:00-13:30 Zajęcia otwarte: Zajęcia taneczne, rytmiczne, Warsztaty plastyczne, Zajęcia
edukacyjne z zakresu wiedzy o regionie (konkursy, turnieje itp.)
14.01.2021r. ( czwartek) 9.00 – 13.30
-9:00-13:30 Zajęcia otwarte: Warsztaty plastyczne: formy rzeźbiarskie z papieru mache –
kontynuacja, Edukacja ekologiczna: Spacer po okolicy śladami okolicznych miejsc zieleni
(Poznajemy nasze zielone bogactwo: skwery, parki itp.), Warsztaty ekologiczno- folklorystyczne:
nasza polska łąka (wykonywanie kwiatów z bibuły).
15.01.2021r. (piątek) 16.00 – 20.00
-16:00-17:00 Zajęcia otwarte: Zajęcia taneczne
-17:15-20:00 Zajęcia stałe zgodnie z harmonogramem
16 .01.2021r. ( sobota ) 10.00 – 12.30
- Zajęcia stałe zgodnie z harmonogramem

Szczegółowe informacje dotyczące zapisu i przebiegu zajęć dostępne pod numerem telefonu
12 654 42 68 w godzinach. 9:00 -15:00.
W związki z aktualną sytuacją epidemiologiczną harmonogram może ulec zmianie.

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
ul. W. S. Reymonta 18, 30-059 Kraków
Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun”,
ul. I. Kosmowskiej 12a, 30-240 Kraków
W okresie ferii zimowych 2020/21 w naszej placówce planujemy:
- w dniach 4 - 10.01 21 - zajęcia stałe w godzinach zgodnych z harmonogramem rocznym
zarówno w MDK "Dom Harcerza" przy ul. Reymonta 18 jak też w naszej Filii TABUN w Olszanicy
- w dniach 11 - 15.01.2021 - otwarte zajęcia zimowe dla dzieci w wieku 7 - 12 lat, w godz. 8:00 –
16:00 w budynku przy ul Reymonta 18
- w dniach 11 - 17.01.2021 - zajęcia jazdy konnej, rehabilitacji i hipoterapii w Olszanicy zgodnie
ze stałym harmonogramem rocznym.
W zimowych zajęciach otwartych przy ul. Reymonta będziemy organizować zajęcia muzyczne,
sportowe, taneczne, plastyczne, fotograficzne itp. Codziennie będziemy proponować 6 form
zajęć w grupach 10 osobowych, natomiast w naszej filii w Olszanicy będą prowadzone zajęcia
jazdy konnej w każdym dniu ferii (łącznie z sobotami i niedzielami) w 3 dziesięcioosobowych
grupach każdego dnia, a z zajęć rehabilitacji i hipoterapii skorzysta 10 osób codziennie.
Będziemy dodatkowo organizowali zajęcia sportowe przez pięć dni 11-15.01.20 w godz. 16:00
– 19:00.
Szczegółowe informacje dotyczące zapisu i przebiegu zajęć dostępne pod numerem telefonu
12 637 37 61

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Grunwaldzkiej
ul. Grunwaldzka 5, 31-526 Kraków
Na okres ferii zimowych 2021 Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie przy ulicy
Grunwaldzkiej 5, przygotował ofertę programową w warunkach dostosowanych do wymogów
obowiązującego reżimu sanitarnego, w bloku zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, zarówno tych
nie będących stałymi uczestnikami zajęć MDK, jak też naszych uczestników stałych.
Pierwszy blok zajęć trwa od godziny 8:10 do 14:00, a w ofercie znajdują się:
warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, komiksowe, grafiki komputerowej, zajęcia z malarstwa
sztalugowego, warsztaty muzyczne, spotkania gitarowe. Ponadto zabawy muzyczne, karaoke,
warsztaty cyrkowe i teatralne, projekcje filmów i bajek dla dzieci, zajęcia i animacje taneczne
(taniec hip hop), turnieje strategicznych gier figurkowych, planszówkowych, zajęcia
świetlicowe, konkursy artystyczne.
Wszystkie zajęcia są realizowane według imiennej listy przypisanej do poszczególnej pracowni.
Po przerwie sanitarnej (godz.: 14:00 – 15:00) od godziny 15:00 do 20:00 odbywać się będzie
drugi blok feryjnych zajęć edukacyjnych, skierowanych do dzieci młodzieży szkolnej
oraz studentów.
W ofercie popołudniowej proponujemy:
zajęcia otwarte - „Zimowa szkoła baletowa Sceny Ruchu”, warsztaty tańca współczesnego,
warsztaty muzyczne z Krakowską Orkiestrą Staromiejską oraz gry na instrumentach
klawiszowych.
Na zajęcia zapisać mogą się wszyscy chętni, tj. zarówno nasi stali uczestnicy zajęć MDK, jak też
dzieci i młodzież pragnąca skorzystać z naszej oferty po raz pierwszy, w ramach posiadanych
miejsc. Można uczestniczyć tylko w jednych wybranych zajęciach (1-2 godzinnych) lub też
w bloku 7 – godzinnym.
Dodatkowe informacje oraz harmonogram zajęć i deklaracje
na naszej stronie internetowej.

uczestnictwa, znajdują się

Szczegółowe informacje dotyczące zapisu i przebiegu zajęć dostępne pod numerem telefonu
12 411 67 03

Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada
al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków
al. 29 Listopada 100, 31-406 Kraków
Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie proponuje w okresie
od 4 do 15 stycznia 2021 roku następujące formy zajęć:
Warsztaty stacjonarne:
- teatralne „Teatr – kamera” dla uczestników w wieku 12-18 lat
- taneczne: „Kino tańca”, „Opowieści baletowe”, „Ciekawe brzmienia do wytańczenia”
dla uczestników w wieku 5 – 16 lat
- fotograficzne „Fotograficzny portret Dzielnicy III” dla uczestników w wieku 11 – 16 lat
Obowiązują zapisy. Pierwszeństwo dla uczestników zajęć MDK. Zapisy na wolne miejsca
od 21 grudnia 2020 r. Liczba miejsc ograniczona.
Projekt „ Zabawy ze sztuką i słowem” – otwarta propozycja internetowa, w której uczestnicy
zapoznają się codziennie z innym materiałem multimedialnym na podstawie którego
organizowane są zabawy plastyczne, słowne, quizy wiedzy i inne. Projekt będzie dostępny
na naszej stronie internetowej www.mdkna102.krakow.pl
Wiek uczestników 5-13 lat.
Zajęcia stałe wg. harmonogramu (rano i po południu).
Grupy zamknięte.
Informacje szczegółowe na stronie MDK www.mdkna102.krakow.pl od dnia 16 XII 2020 w godz.
9:00 – 16:00 pod nr telefonu 12 415 72 68 (Pracownia Animacji Kultury).
Ponadto oferujemy systematycznie zabawy plastyczne, muzyczne, taneczne a także ciekawostki
ze świata sztuki i tradycji dla różnych grup wiekowych w ramach cykli „ Tradycja z nutą
i kolorem”, „Sztuka dla konesera”, „Sztuka dla malucha”, „Opowieści Pestki”, „Zabawy ze sztuką”
dostępne na naszej stronie www.mdkna102.krakow.pl oraz na platformie YouTube MDK na 102
Kraków – Twórcze Dzieci.
Szczegółowe informacje dotyczące zapisu i przebiegu zajęć dostępne pod numerem telefonu
12 415 83 15

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
ul. Beskidzka 30, 30-611 Kraków
Filia ul. Na Wrzosach 57, 30-819 Kraków
Zajęcia będziemy organizować
(ul. Beskidzka i ul. Na Wrzosach).

przez

dwa

tygodnie

w

obu

naszych

budynkach

Będą one realizowane zgodnie z wytycznymi MEN:
- wiek uczestników 7- 10 lat
- maksymalna ilość uczestników - 12 osób w grupie ( z zachowaniem dystansu pomiędzy dziećmi)
- rodzice i uczestnicy podlegają rygorom reżimu sanitarnego
- obowiązują wcześniejsze zapisy na wybrane zajęcia
Informacje szczegółowe dotyczące reżimu sanitarnego i wymaganych od rodziców dokumentów
będą dostępne na naszej stronie internetowej od wtorku, 15 grudnia 2020.
Zapisy na poszczególne formy zajęć będziemy przyjmować od dnia 16 grudnia 2020r.

MDK, ul. Beskidzka 30
I TYDZIEŃ – 4 stycznia – 8 stycznia 2021
5 stycznia, 8 stycznia 2021 (wtorek, piątek)
godz. 10.00 – 11.30 - Warsztaty plastyczno-teatralne
godz. 11.45 – 13.15 – Warsztaty plastyczno-teatralne
4 stycznia, 7 stycznia 2021 (poniedziałek, czwartek)
godz.10.00– 11.30 – Teatr tańca z elementami zabaw integracyjnych
godz.11.45 – 13.15 – Pilates z elementami zabaw integracyjnych
8 stycznia 2021 (piątek)
godz. 9.30 - 11.00 – Nutki na pięciolinii – warsztaty muzyczne
godz. 11.15 -12.45 - Nutki na pięciolinii – warsztaty muzyczne
godz. 13.00 - 14.30 - Nutki na pięciolinii – warsztaty muzyczne
II TYDZIEŃ – 11 stycznia - 15 stycznia 2021
11 stycznia, 13 stycznia 2021 (poniedziałek, środa)
godz. 10.00 – 11.30 - Warsztaty plastyczno-teatralne
godz. 11.45 – 13.15 – Warsztaty plastyczno-teatralne
12 stycznia , 15 stycznia 2021 (wtorek, czwartek)
godz.10.00 – 11.30 – Teatr tańca z elementami zabaw integracyjnych
godz.11.45– 13.15 – Pilates z elementami zabaw integracyjnych
MDK, ul. Na Wrzosach 57
I TYDZIEŃ – 4 stycznia – 8 stycznia 2021
7 stycznia 2021 ( czwartek)
godz.11.15 – 12.45 – Jestem fit – zajęcia fitness
godz. 13.00 – 14.30 – Jestem fit – zajęcia fitness
5 stycznia, 7 stycznia 2021 (wtorek, czwartek)
godz. 10.00 – 11.30 – Warsztaty plastyczne
godz. 11.45 – 13.15 – Warsztaty plastyczne

4 stycznia, 7 stycznia, 8 stycznia 2021 (poniedziałek, czwartek, piątek)
godz. 9.00 – 10.30 – Warsztaty plastyczne – Teatr cieni
godz. 10.45 – 12.15 – Warsztaty plastyczne – Teatr cieni
godz. 12.30 - 14.00 piątek - Warsztaty plastyczne – Teatr cieni
4 stycznia, 5 stycznia 7 stycznia 2021 ( poniedziałek, wtorek, czwartek)
godz. 10.00 - 11.30 – Angielski na wesoło
godz. 11.45 - 13.15 - Angielski na wesoło
godz. 13.30 - 15.00 - Angielski na wesoło
II TYDZIEŃ -11- 15 .01.2021
14 stycznia 2021 (czwartek) –
godz.11.15 – 12.45 – Jestem fit – zajęcia fitness
godz. 13.00 – 14.30 – Jestem fit – zajęcia fitness
12 stycznia, 14 stycznia 2021 ( wtorek, czwartek)
godz. 10.00 – 11.30 – Warsztaty plastyczne
godz. 11.45 – 13.15 – Warsztaty plastyczne
11- 15 stycznia 2021 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)
godz. 10.00 - 11.30 – Angielski na wesoło
godz. 11.45 - 13.15 - Angielski na wesoło
godz. 13.30 - 15.00 - Angielski na wesoło
13 stycznia 2021 (środa)
godz.11.00 – 12.30 – Na tropie Krystyna – Spacer po Starym Prokocimiu
Ponadto w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w godzinach popołudniowych
(15:00- 20:00) będą odbywać się zajęcia dla uczestników MDK.
ZAJĘCIA ON LINE:
Warsztaty plastyczne "Obrazki z literek"
https://www.mdkgal.edu.pl/2020/03/obrazki-z-literek/
Warsztaty origami - Tulipany
https://www.mdkgal.edu.pl/2020/04/tulipany-origami/
Warsztaty origami - serduszko
https://www.mdkgal.edu.pl/2020/04/zakladka-do-ksiazki-serduszko-origami/
Warsztaty plastyczne - kwiaty z serwetek
https://www.mdkgal.edu.pl/2020/05/kwiaty-z-serwetek/
Bajki dla dzieci
https://www.mdkgal.edu.pl/2020/12/bajki-dla-dzieci/
Szczegółowe informacje dotyczące zapisu i przebiegu zajęć dostępne pod numerem telefonu
12 655 07 19

Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy
os. Tysiąclecia 15, 31-606 Kraków
FERIE 2021 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy od 4 do 17 stycznia:
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00

Klub czasu wolnego – zimowa kawiarenka
- gry i zabawy towarzyskie, planszowe, playstation, football, Xbox
- konkursy, quizy, turnieje

Pracownia plastyczna
- malarstwo, techniki mieszane
- sztuka użytkowa
- wystawa prac plastycznych - wernisaż 17 stycznia (piątek)

Tenis stołowy - rozgrywki sparingowe i eliminacje do Zimowego Turnieju o Puchar Dyrektora
MDK – finał 17 stycznia
Warsztaty w godzinach 11:00-15:00 prowadzenie zaplanowanych (umówionych z uczestnikami
stałymi) zajęć warsztatowych: modelarskie, robotyki, fotograficzne, aktorskie i estradowe,
muzyczne instrumenty klawiszowe i gitara klasyczna.
W SCENIE "i"
- W sieci inaczej Just dance i karaoke, muzyczne i ruchowe atrakcje na dużym ekranie, wspólna
zabawa „na żądanie”, wtorki i czwartki
- Bezpieczeństwo przede wszystkim - tradycyjne spotkania z funkcjonariuszami STRAŻY
MIEJSKIEJ I POLICJI – środy, planowane spotkania z RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI
W pogodne dni - rekreacyjno–poznawcze spacery do atrakcyjnych miejsc Dzielnicy XV (Forty,
Park Tysiąclecia, Park Rotunda, Planty Mistrzejowickie).
Poczęstunek (drożdżówka, soczek, owoc) około godziny 13:00 dla wszystkich uczestników,
uwarunkowane pozyskaniem środków od sponsorów.
Szczegółowe informacje dotyczące zapisu i przebiegu zajęć dostępne pod numerem telefonu
12 648 49 95

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka
os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków
os. Szkolne 5, 31-975 Kraków
FERIE W KORCZAKU 4-16.01.2021:
- W ramach ”Ferii w Korczaku” zaplanowano zajęcia: muzyczne, wokalno-rytmiczne,
instrumentalne, plastyczne, origami, tańca nowoczesnego, teatralne, komputerowe,
profilaktyczno-edukacyjne, gimnastyki korekcyjnej, gimnastyki z elementami fitness, gimnastyki
z elementami cheerleaders, tenis stołowy, sportowe na boisku: 4-15.01.2021, w godz. 14:0018:00, wiek uczestników 7-16 lat
- Zajęcia klubowe: gry i zabawy edukacyjne, turnieje i zawody na świeżym powietrzu: 415.01.2021, w godz. 10:00-13:30, wiek uczestników 7-10 lat
- Warsztaty cheerleaders: 4-8.01.2021 w godz. 15:00-19:00, wiek uczestników 6-16 lat oraz 1115.01.2021 w godz. 17:00-19:00, wiek uczestników 11-16 lat
Szczegółowe informacje dotyczące zapisu i przebiegu zajęć dostępne pod numerem telefonu
12 647 15 25

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego
ul. Lotnicza 1, 31-462 Kraków
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 prowadzone przez nauczycieli
MDK:
- Zajęcia gitarowe + on line
- Zajęcia muzyczne - karaoke
- Zajęcia sportowo-ruchowe
- Zajęcia strzeleckie
- Zajęcia modelarskie
- Zajęcia taneczne – mix tańców
- Zajęcia taneczne dla początkujących
- Zajęcia świetlicowe – kącik czytelniczy
- Warsztaty - Jedz zdrowo i domowo
- Warsztaty– Tradycyjne ozdoby choinkowe
- Kur szachowy dla średniozaawansowanych
- Kurs komputerowy
- Kurs języka angielskiego – Zimowy słownik
- Kurs rękodzielniczy
- Feryjny taneczny roz-ruch dla dzieciaków
Szczegółowe informacje dotyczące zapisu i przebiegu zajęć dostępne pod numerem telefonu
12 411 91 89

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków
Centrum Młodzieży w okresie ferii zimowych organizuje:
- półkolonie dla dzieci w wieku 6-12 lat - zajęcia będą się odbywać w budynku Centrum
Młodzieży, w terminie 4.01 - 15.01.2021 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38. Dzieci będą
podzielone na dwie grupy wiekowe: 6-9 lat oraz 10-12 lat. W ramach półkolonii będą odbywać
się zajęcia opiekuńcze (zabawy i gry) oraz różnorodne warsztaty tematyczne, m.in.: taneczne,
sportowe, plastyczne, muzyczne, ceramiczne oraz projekcje filmowe. Półkolonie
są ogólnodostępne.
- Półkolonie „Małych Słowianek” – codzienne, popołudniowe zajęcia dla członków zespołu
„Małe Słowianki”, które są „zamiennikiem” wobec braku możliwości wyjazdu na obóz tej zimy –
dzieci uczęszczające na zajęcia zespołu.
- Akademia Twórczego Przedszkolaka – stałe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym – dzieci
uczęszczające stale oraz dzieci z dodatkowego naboru, w miarę wolnych miejsc.
- Wyjazdy na narty – wg harmonogramu dla uczestników klubu narciarskiego CM.
- „Aktywnie w Małopolsce” – jednodniowe, całodzienne wycieczki dla dzieci (z wolnego naboru)
do różnych ciekawych miejsc w Małopolsce. Każda wycieczka dla innej grupy dzieci i o innej
tematyce. Krajoznawcza, historyczna, naukowa – pełna dowolność. Na obecny stan obostrzeń,
liczba uczestników 25 dzieci + opieka.
- „Jednodniowy wypad na narty” – kilka wyjazdów na narty dla dzieci z wolnego naboru (zależy
od chętnych). Grupa 16 osób (posiadamy dwa minibusy 9-cio osobowe, z kierowcą), wyjazd do
Białki Tatrzańskiej.
Większość spośród naszych zajęć stałych będzie odbywać się normalnie, wg harmonogramu.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisu i przebiegu zajęć dostępne pod numerem telefonu
12 430 00 15

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
ul. H. Wietora 13, 31-067 Kraków
ul. J. Dietla 53, 31-054 Kraków
OKIEM KOSMITY – PODRÓŻ NA PLANETĘ ZWANĄ ZIEMIA
PROJEKT TYGODNIOWY DLA DZIECI W WIEKU 6-11 lat
TERMIN:
II TYDZIEŃ FERII – 11.01- 17.01.2021
Zajęcia artystyczno- edukacyjne i sportowo – cyrkowe dla dzieci ( 6-11lat).
Codziennie w godzinach od. 10.00- 15.15
IDEA:
ROK 2021 jest ROKIEM STANISŁAWA LEMA.
Tak zrodził się pomysł naszego projektu dla dzieci.
Okiem kosmity… z dystansem, chcemy się przyglądnąć naszej Ziemi, życiu na naszej Planecie,
zjawiskom, naszym działaniom i emocjom. To pretekst który ma inspirować uczestników do
kreatywnych działań, rozwijać inwencje twórczą, fantazję i wyobraźnię, a także stwarzać okazję
do przyglądnięcia się sobie samym i innym wokół nas. Liczymy, że będzie to dla dzieci czas
wspaniałej współpracy i zabawy oraz nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni.
ZATEM…
W wydzielonych 7 przestrzeniach będą odbywały się różne zajęcia i działania
z preferencją konkretnego zainteresowania.
Poza tym w ramach wydzielonych grup dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w innych
różnorodnych formach zajęć i aktywności poza tematyką wiodącą.
Będzie trochę działań ruchowo- tanecznych , plastycznych, manualnych, zabaw i gier. Nie
wykluczamy także spacerów i ruchu na świeżym powietrzu.
A TERAZ CO NIECO O PRZESTRZENIACH
1. CYBERIADA SCENICZNA
➢ ZAINTERESOWANIA TEATRALNE
Inspirując się opowiadaniami Stanisława Lema, będziemy bawić się w TEATR. Dzieci stworzą
własne etiudy teatralne, oprawione tańcem, rytmem i piosenką. Wspólnie przygotujemy
kosmiczne kostiumy i scenografię.
W miniaturach teatralnych zastanowimy się czym jest dla nas nasza planeta tak skromnie
zawieszona w wielkim wszechświecie i jaki może czekać ją los
w przyszłości.
2. POZA GRAWITACJĄ – ROZRUCH CYRKOWO –AKROBATYCZNY
➢ UKIERUNKOWANIE SPORTOWO- RUCHOWE
Propozycja kosmicznych gier i zabaw zespołowych, sportowych pobudzających do ruchu,
fantazji, radości, śmiechu, współdziałania oraz zdrowej rywalizacji.
W formie zabawy spróbujemy poznać siebie nawzajem i odkryć swoje możliwości, będziemy
uczyć się różnych dyscyplin cyrkowych, takich jak: żonglowanie piłkami, chustkami, obręczami,
kręcenia talerzami, flowerstickami, pojami, ewolucji diabollo, chodzenie na szczudłach.
3. ORBITY PLASTYCZNE ORAZ MIGI I MYŚLI KOSMICZNE➢ ZAINTERESOWANIA PLASTYCZNE
Codziennie podczas naszych kosmicznych spotkań będziemy bohaterami niezwykłych przygód.
Na warsztatach plastycznych dzieci stworzą swoje lalkowe miniatury - przedstawicieli
Ziemskich mieszkańców, a także gwiazdy, planety i roboty z innych galaktyk. Z kolei podczas
warsztatów ruchowych zbudują bazy kosmiczne, a w każdym ich zakątku wykonają inną misję.

Będzie ruch i bezruch, muzyka sfer i orbitalna stacja kosmiczna! Nauka języka
migowego, zabawy i bajki filozoficzne
4. OBROTY CIAŁ TANECZNYCH OBROTY SFER TANECZNYCH)
➢ ZAINTERESOWANIA TANECZNO- BALETOWE
Zabawy ruchowo - baletowe, nauka różnych technik tanecznych.
5. UFOLUDKI I
CYBER – LUDKI, ROBOTY
I
INNE STWORY ( PRZESTRZEŃ
CERAMICZNA )
➢ ZAINTERESOWANIA MANUALNE, PLASTYCZNE
Tworzenie budowli postaci, stworów z gliny oraz aranżowanie małych makiet z wykorzystaniem
naturalnych materiałów takich jak : kora, korek drewienka, szyszki itp. także wykonywanie
kolorowych collage - ozdabianie różnych przedmiotów techniką decoupage.
6.MUZYKA SFER – (PRZESTRZEŃ MUZYCZNO- WOKALNA)
➢ ZAINTERESOWANIA MUZYCZNE
Porywające spotkania z muzykami, którzy zabiorą uczestników w kosmiczną podróż po
różnorodnych nurtach
muzyki
Zdradzą i omówią tajniki zagadnień warsztatu
kompozytorskiego i instrumentalnego. Zapoznają z podstawowymi elementami muzyki.
Zaprosimy dzieci do aktywnego udziału w procesie tworzenia utworów, wykonywania
wybranych piosenek.
7. SIEDMIOMILOWY BUT – magiczne podróże do krain wszelakich
➢ ZAINTERESOWANIA POZNAWCZE
Zajęcia zabawowo – edukacyjne o tematyce podróżniczej. Uczestnicy poznają zabawy, tańce,
stroje, sztukę i ciekawostki z różnych stron świata. W trakcie dnia zajęciowego przewidziany
jest spacer tematyczny oraz gra miejska. Podsumowaniem ma być w ostatnim dniu zajęć krótka
prezentacja muzyczno – plastyczna
Miejsce: SCKM, ul. Dietla 53
PROPOZYCJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ SCKM:
W czasie ferii nasi uczestnicy stałych zajęć będą mogli brać udział w zajęciach artystycznych,
edukacyjnych, sportowych zgodnie ze stałym harmonogramem pracy będą to:

I Tydzień:
- Warsztaty aiki - jujitsu dla dzieci i młodzieży - grup początkujących
i zaawansowanych.
- Warsztaty teatralne- młodzi tworzą - zajęcia dla młodzieży
- Warsztaty tancerz-aktor dla młodzieży
- Warsztaty tańca współczesnego dla młodzieży
- Warsztaty Show Dance dla grup- zespołów w Feniks
- Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci.
- Warsztaty w ramach Klubu Muzycznego (fortepian) dla dzieci i młodzieży
- Zajęcia nauki gry na fortepianie dla dzieci z grup początkującej i zaawansowanej
- "Kolędy z gitarą"- zajęcia nauki gry na gitarze z uczestnikami wszystkich grup .
- Radio Pryzmat- warsztaty dziennikarskie i radiowe dla młodzieży.
- Warsztaty wokalne dzieci i młodzieży
- Warsztaty gry na gitarze elektrycznej dla dzieci i młodzieży.
- Warsztaty gry na instrumentach klawiszowych dla dzieci i młodzieży.
- Warsztaty gry na instrumentach perkusyjnych dla dzieci i młodzieży.
- Warsztaty gimnastyczne i akrobatyczne dla dzieci i młodzieży.
- Warsztaty ceramiczne dla dzieci z wszystkich grup stałych.

II Tydzień:

- Warsztaty aiki - jujitsu dla dzieci i młodzieży, grup początkujących
i zaawansowanych.
- Warsztaty tancerz-aktor dla młodzieży
- Zajęcia nauki gry na fortepianie dla dzieci z grup początkującej i zaawansowanej
- Wykłady z historii sztuki - zajęcia z młodzieżą licealną dla stałych uczestników, którzy przygotowują się do matury z historii sztuki.
- Podróże po świecie i Europie - zajęcia dla stałych uczestników zajęć noworoczne tradycje na
świecie.
- Radio Pryzmat- warsztaty dziennikarskie i radiowe dla młodzieży z grup zaawansowanych.
- Warsztaty gry na instrumentach perkusyjnych dla dzieci i młodzieży
- Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
Wydarzenia on-line – warsztaty, spektakle, opowieści:
Źródła:
www.sckm.krakow.pl
YouTube SCKM
!!!!Wystarczy przycisnąć ctrl i kliknąć w podkreślony tekst, a wszystko się otworzy
Opowieści
- Inna Bajka do poduchy – sześć odcinków opowieści
- Dobre Opowieści – pięć roślinnych opowieści
- Wierszyki ortograficzne – dziesięć wierszyków
- Lokomotywa – wspólny wiersz
- Dopowieści – opowieści Oli Barczyk
O Krakowie
- Bartek i Natalka jadą do Krakowa – 5 odcinkowa, multimedialna opowieść z zadaniami do
wykonania
- Młody Krakauer cz. I | cz. II
Plastyka
- Narysuj mi... - 8 odcinków rysunkowych instrukcji dla dzieci w wykonaniu Joanny Miczałowskiej
- Pan Piórko – opowiada, rysuje, zaprasza na zajęcia
- Ceramika Inaczej – pakiet pomysłów na domowe zajęcia ceramiczne dla małych i większych
dzieci i rodziców
- Domowe Hobby – zwalcza nudę, inspiruje, rozwija manualnie i pomaga stworzyć prezenty –
cykl domowych zajęć plastycznych
- Domowe Warsztaty Podłogowe – zajęcia plastyczne w warunkach domowych
Do posłuchania
- Pieśni na 11 listopada w wykonaniu uczennicy Ewy Niewdanej-Hady
- Laureaci i wyróżnieni podczas I edycji konkursu My Music – Piosenka Poetycka
- Muzyczny wierszyk na Dzień Dziecka
- Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
Do zobaczenia
- Konkurs plastyczny Opowieści o greckich i rzymskich bogach - galeria nagrodzonych prac
- Dziecięca wystawa Sto Światów
- Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

Cyrk
- Kuglarskie ABC – cykl domowych lekcji żonglowania w wykonaniu Oli Barczyk
Edukacja
- Zdrowe Żywienie = Mądrę Myślenie – ćwiczenia, przepisy, quizy i opowieści o dobrych
praktykach wspierających zdrowe ciało i umysł.
Historia Sztuki – wykłady Agnieszki Wozowicz
- Historia Sztuki Część I
- Historia Sztuki Część II
- Historia Sztuki Część III
- Historia Sztuki Część IV
- Historia Sztuki Część V
- Historia Sztuki Część VI
Konkurs
- Zgadnij, co to za obraz cz. I
- Zgadnij, co to za obraz cz. II
Taniec
- Międzynarodowy Dzień Tańca
- Taniec w SCKM
Teatr
-spektakle, warsztaty, opowieści
Film
- Warsztaty i zajęcia filmowe
Szczegółowe informacje dotyczące zapisu i przebiegu zajęć dostępne pod numerem telefonu
12 430 50 90

