Ferie w Skierniewicach… bez nudy
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Przed dziećmi i młodzieżą dwa tygodnie zimowego wypoczynku. Choć pogoda za oknem nie
zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, alternatywą mogą być propozycje
instytucji kulturalnych w mieście. Jakie atrakcje oferują?
Akademia Twórczości
Na plastyczno-rękodzielnicze zajęcia zaprasza Akademii Twórczości. Koszt udziału to 5 zł od osoby
za jedne zajęcia. Odbywają się one w godz. 11.30 – 13, obowiązują zapisy.
13.01 - Tradycyjne lalki z siana
15.01 - Rzeźbienie żółwi w mydle
17.01 - Bałwanki – gniotki
20.01 - Obrazek z suszonych kwiatów na deseczce

Miejska Biblioteka Publiczna
ODDZIAŁ DLA DZIECI MBP, ul. Szarych Szeregów 6
13.01, godz. 10 – Pudełko z niespodzianką – zajęcia plastyczne (wykonanie pudełka na słodycze z
brystolu, kolorowych tasiemek, materiałów kreatywnych)
15.01, godz. 10 – Kolorowy zawrót głowy – warsztaty decoupage
16.01, godz. 9.30 – Mozaika szklana – warsztaty plastyczne prowadzone przez Martę Jędras,
pedagoga, animatora kultury
17.01, godz. 10 – Komiksowa przygoda, jak stworzyć własny komiks - warsztaty dla dzieci
prowadzone przez Szymona Teluka, malarza, rysownika, ilustratora
20.01, godz. 10 – Liliputy - zajęcia literacko-plastyczne (czytanie opowieści o skrzatach oraz
wykonanie skrzatów z filcu, ryżu, guzików)
21.01, godz. 12.30 – Trochę lata zimą, kompozycja w naczyniu – warsztaty florystyczne dla dzieci
prowadzone przez Renatę Nowak, pracownicę Instytutu Ogrodnictwa, florystkę z zamiłowania i
wykształcenia
22.01, godz. 10 – Wesołe pająki na pajęczynie – zajęcia literacko-plastyczne (czytanie opowiadań o
pająkach oraz wykonanie pracy przestrzennej)
23.01, godz. 10 – Malowana wioska indiańska – zajęcia plastyczne (wykonanie makiety wioski
indiańskiej z kartonu, plasteliny, słomek, sizalu, patyczków do lodów)
FILIA NR 4 MBP, ul. Boh. Westerplatte 30
13.01, godz. 10 – Planszówkowy zawrót głowy – dzień gier dla dzieci i młodzieży
14.01, godz. 10 – Zakręcony obraz - warsztaty quillingu
16.01, godz. 12.30 – Mozaika szklana – warsztaty plastyczne prowadzone przez Martę Jędras,
pedagoga, animatora kultury z firmy Darum
17.01, godz. 12.30 – Komiksowa przygoda - jak stworzyć własny komiks - warsztaty prowadzone
przez Szymona Teluka, malarza, rysownika, ilustratora
20.01, godz. 10 – Planszówkowy zawrót głowy – dzień gier dla dzieci i młodzieży
21.01, godz. 10 – Trochę lata zimą, kompozycja w naczyniu – warsztaty florystyczne dla dzieci
prowadzone przez Renatę Nowak, pracownicę Instytutu Ogrodnictwa, florystkę z zamiłowania i
wykształcenia
22.01, godz.. 10 – Mięciutkie serduszko - warsztaty filcowania na sucho
23.01, godz. 10 – Szyszkowe dzieło sztuki – zajęcia literacko-plastyczne (czytanie zimowych
opowieści oraz tworzenie obrazu na styropianie z materiałów i malowanych szyszek)
Centrum Kultury i Sztuki
13.01, godz. 9.30-11.00 „Lampiony”- warsztaty plastyczne (7-15 lat), s. 011. Bilety.

13.01, godz. 11.30-13.00 „Roztańczone ferie” – warsztaty taneczne (7-15 lat), s. 119. Bilety.
13.01, godz. 14 -16 „Odlotowo” – warsztaty modelarskie (7-15 lat), modelarnia. Bilety.
14.01, godz. 9.30-11 „Ale cyrk!”- warsztaty cyrkowe (7-15 lat), s. 201. Bilety.
15.01, godz. 10 „Antarktyka – pingwiny z lodowej krainy” – spotkanie z podróżnikiem (7-9 lat), s.
201. Bilety.
15.01, godz. 11 „Antarktyka – stacja polarna, lodowce, pingwiny”- spotkanie z podróżnikiem (10-14
lat), s. 201. Bilety.
15.01, godz. 11.30-13 „Roztańczone ferie” – warsztaty taneczne (7-15 lat), s. 119. Bilety.
15.01, godz. 14 -16 „Odlotowo” – warsztaty modelarskie (7-15 lat), modelarnia. Bilety.
16.01, godz. 9.30-10.30 „Hawaje w środku zimy”- warsztaty ukulele dla początkujących, s. 204.
Bilety.
16.01, godz. 11 -12 „Hawaje w środku zimy”- warsztaty ukulele dla zaawansowanych, s.204. Bilety.
16.01, godz. 13 - 17 Gralnia! w ferie – gry i turnieje planszowe – Cech Fantastyki „SkierCon”, Stacja
Centrum, wstęp wolny
17.01, godz. 9.30-11„Maski karnawałowe”- warsztaty plastyczne (7-15 lat), s. 011. Bilety.
17.01, godz. 11.30 „Zaczarowane zwierzaki” spektakl Teatru Fullart, sala kameralna. Bilety.
17.01, godz. 14 -16 „Odlotowo” – warsztaty modelarskie (7-15 lat), modelarnia. Bilety.
20.01, godz. 9.30-10.30 „Sztukateria”- warsztaty ceramiczne (7-10 lat), s.122. Bilety.
20.01, godz. 10.30-11.30 „Sztukateria”- warsztaty ceramiczne (11 lat+), s.122. Bilety.
21.01, godz. 9.30-10.30 „Sztukateria” – warsztaty ceramiczne (7-10 lat), s.122. Bilety.
21.01, godz. 10.30-11.30 „Sztukateria” – warsztaty ceramiczne (11 lat+), s.122. Bilety.
22.01, godz. 9.30-11 „Stare kino” – warsztaty filmowe (7-15 lat), sala Strakacza. Bilety.
22.01, godz. 11.30 „Dusza lasu” spektakl Teatru Niewielkiego, sala kameralna. Bilety.
23.01, godz. 8.00-15.00 wycieczka do Teatru Pinokio w Łodzi, w programie: spektakl „Ronja, córka
zbójnika”, zwiedzanie Teatru Pinokio (7-12 lat), koszt: 20 zł. Zapisy na wycieczkę odbywają się w sali
209 u pani Wandy Łapińskiej.
23.01, godz. 9.30-11 „Instrumentów czar” – warsztaty muzyczne (7 -15 lat), sala Strakacza. Bilety.
23.01, godz. 13-17 Gwiezdne Ferie – spotkanie z bohaterami Gwiezdnych Wojen – Cech Fantastyki
„SkierCon”, miejsce: sala Strakacza, wstęp wolny.
24.01, godz. 9.30-11 „Instrumentów czar” – warsztaty muzyczne (7 -15 lat), sala Strakacza. Bilety.
24.01, godz. 9-10 „Koduj z Gigantami” warsztaty programowania (7-9 lat), s.006, udział bezpłatny,
zapisy.

11.00-12.00 „Koduj z Gigantami”- warsztaty programowania (10-12 lat) ,s.006, udział bezpłatny,
zapisy.
Na warsztaty i spektakle bilet wstępu 5 złotych.
Kinoteatr Polonez
14.01, godz. 11.30 Film „Misiek i chiński skarb”
16.01, godz. 11.30 Film „Młody renifer Alex”
21.01, godz. 11.30 Film „Urwis”
23.01, godz. 11.30 Film „Tajni i fajni”
26.01, godz. 9.30, 12 Bal Malucha
Na wszystkie filmy obowiązują bilety w cenie 5 złotych. Bilety są dostępne w kasie kina Polonez.
Klub Konstancja
13.01, godz. 14 - 16 Nauka gry na pianinie (7-14 lat). Bilety.
13.01, godz. 16 -18 Nauka gry w szachy (7-14 lat). Bilety.
14.01, godz.13 -15 „Zimowa niespodzianka ”, warsztaty plastyczne (7-14 lat). Bilety.
15.01, godz. 13 -15 „Zimowa niespodzianka ”- warsztaty plastyczne (7-14 lat). Bilety.
15.01, godz. 14 -16 „Rozśpiewane ferie”- warsztaty wokalne (7-14 lat). Bilety.
15.01, godz. 16 - 17 „Wesołe rytmy” – warsztaty umuzykalniające (5-6 lat). Bilety.
16.01, godz. 14 -16 Nauka gry na pianinie (7-14 lat). Bilety.
16.01, godz. 16.30 - 17 Nauka gry w szachy (7-14 lat). Bilety.
17.01, godz. 14 - 16 „Rozśpiewane ferie” – warsztaty wokalne (7-14 lat). Bilety.
20.01, godz. 14 -16 Nauka gry na pianinie (7-14 lat). Bilety.
20.01, godz. 16 - 18 Nauka gry w szachy (7-14 lat). Bilety.
21.01, godz. 13 -15 „Zimowa niespodzianka ”- warsztaty plastyczne (7-14 lat). Bilety.
22.01, godz. 13 -15 „Zimowa niespodzianka ”- warsztaty plastyczne (7-14 lat). Bilety.
22.01, godz. 14 -16 „Rozśpiewane ferie”- warsztaty wokalne (7-14 lat). Bilety.
22.01, godz. 16 -17 „Wesołe rytmy” – warsztaty umuzykalniające (5-6 lat). Bilety.
23.01, godz. 14 -16 Nauka gry na pianinie (7-14 lat). Bilety.
23.01, godz. 16.30-17 Nauka gry w szachy (7-14 lat). Bilety.

24.01, godz. 14 - 16 „Rozśpiewane ferie” – warsztaty wokalne (7-14 lat). Bilety.
Na wszystkie warsztaty wstęp 5 zł.
Muzeum Historyczne Skierniewic
1. Karnawałowy zawrót głowy – Wykonywanie kapeluszy i masek karnawałowych, słuchanie
opowieści o zabawach karnawałowych. (grupa maks. 15 os.)
2. Zabawy plasteliną – Budowanie miasta z plasteliny, słuchanie skierniewickich historii i legend.
(grupa maks. 15 os.)
3. Bajkowy poranek w Muzeum – Pokaz animowanych filmów dla dzieci, ekranizacji polskich legend i
baśni. (maks. 100 os. na sali)
4. Projekcja filmu „Pamięć jest kluczem” – Film „Pamięć jest kluczem” z cyklu Muzeum Utracone
Przywraca Pamięć to jubileuszowa odsłona filmu, wizualnie zbliżona do teledysku; w filmie
poznajemy bohatera poszukującego klucza do swojej pamięci i tożsamości. (30 min.; min. szkoły
średnie, maks. 100 os. na sali)
5. Projekcja filmu „Eddie Vitch” – Film dokumentalny opowiadający historię wymykającą się prostym
interpretacjom, szablonom i szufladkom; barwna biografia Eddiego Vitcha, światowej sławy
karykaturzysty, aktora, mima, urodzonego w Skierniewicach. (77 min; min. szkoły średnie, maks.
100 os. na sali)
6. Warsztaty fotograficzne – Warsztaty polegające na odczytaniu miejsc na elektronicznie
przetworzonych zdjęciach różnych fragmentów miasta. (dzieci od 3 lat)
7. Warsztaty fotograficzne – Warsztaty polegające na poznaniu możliwości aparatu fotograficznego w
telefonie. (min. szkoła podstawowa)
8. Ferie z Cobi – Składanie modeli z klocków klasyki polskiej motoryzacji, budowa modeli sprzętu
wojskowego z lat 1939-1945. (4 godz.; grupa maks. 10 os.)
9. Gry planszowe – M.in. gry strategiczne (Dywizjon 303, Alarm dla Warszawy 1939, Bitwa lądowa,
Wielcy Polacy, Kurierzy, Grunwald 1410, Kock 1939, Olszynka Grochowska 1831, Bismarck). (min.
szkoła podstawowa)
10. Szopki wigilijne – Warsztaty plastyczne połączone ze zwiedzaniem wystawy „Szopki krakowskie”.
(dzieci od 3 lat)
UWAGA! Wszystkie zajęcia przewidziane są dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu i godziny. Koszt 3 zł od osoby.
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