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FERIE ZIMOWE 2018 
rok szkolny 2017/2018 

 
MDK „Fabryczna” 

 ul. Zemska 16 a 

 

REALIZACJA: MDK „Fabryczna”, ZSP nr 1 
pomiędzy pływalnią 
REDECO a SP 113 

 

I TYDZIEŃ FERII 

PONIEDZIAŁEK 15.01.2018 

 
Godzina 

 
Sala Zajęcia 

(instruktor/nauczyciel) 

 
Dla kogo 

 
Temat zajęć 

 
Opis realizowanych zajęć 

09:00-10:30* 
 

 
*zajęcia 

zamknięte 

Sala 
Akademii 

A&R 
(przy Kościele,  

ul. 
Nowodworska 

64) 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Ewa Bylok 

dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Zapoznanie  
z zasadami BHP  

na sali oraz podczas 
pobytu na basenie. 

Gry i zabawy 
skocznościowe. 

 

Zajęcia skierowane do dzieci z sekcji 
akrobatyki sportowej posiadających 

badania sportowe. Na zajęciach 
kształtujemy szybkość, gibkość, 

skoczność jak również doskonalimy 
poznane elementy indywidualne  

i zespołowe.  
 

 
 

09:00 – 12:00 
Sala nr 8 

MDK - F 

Grafika 
Agnieszka Gębicka 

 

od 7 lat 

Płatki śniegu 

 

Choć za oknem zimy jeszcze nie widać, 
wczesnym rankiem można już podziwiać szyby 

malowane lekkim mrozem. Inspiracją  
do kreatywnych prac plastycznych mogą być 

płatki śniegu/technika graficzna – linoryt. 
Dodatkowo eksperyment twórczy z użyciem 

brokatu 😊 
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09:00-10:30 
 
 

10:30-12:00 

Sala 25 

MDK - F 

Dziecięce 
eksperymenty  

 
Aleksandra Pilak 

 

 

od 5 - 8 lat 

 

Zabawy  

z 

magnesami 

Dzieci pod kierunkiem nauczyciela wykonują 

doświadczenia mające na celu zapoznanie  

ich z właściwościami magnesu.  

 

UWAGA 
W każdej grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – 12 osób. 

 
 

09:00-12:00* 
 

*dla 
zgłoszonych 
uczestników 

SALA 

LUSTRZANA 

MDK - F 

Turniej 
szachowy 

 
Zbigniew Niemiec 

Jakub Żeberski 

 

Zgłoszeni 
uczestnicy 

Turnieju 

(wiek  
6—12 lat) 

TURNIEJ 
SZACHOWY 

 
 

Turniej Szachowy z możliwością zdobycia  
V i IV kategorii szachowej  

 
Zajęcia dla zgłoszonych uczestników Turnieju. 
Warukiem uczestnictwa jest znajomość zasad  

gry w szachy. 
Zgłoszenia: p. Jakub Żeberski 

(jzeberski@mdk.wroc.pl) 

 
09:15– 13:15 

 
 

Wycieczka 
(zbiórka 

w holu MDK-F) 

 

WYCIECZKA 
Seans 

filmowy 

 
Maria Kempf 

Magdalena Zambrzycka 
 

dzieci w wieku 
szkolnym  

(I-VI klasa SP) 

Zapisy 

Wyjście do kina  
Nowe Horyzonty  

na przygodowy  
film familijny pt.: 

„PADDINGTON 2” 

 

Wyjście do Kina Nowe Horyzonty na seans filmowy, 

po seansie spacer po wrocławskim Rynku. 

Każde dziecko musi mieć ze sobą:  

legitymację szkolną,  

zgodę rodziców/opiekunów prawnych  

na udział w wycieczce (do pobrania) - 

www.mdk.wroc.pl 

 

Zapisy – lista na portierni MDK „Fabryczna”, 

tel. 71/798-67-42 

mailto:jzeberski@mdk.wroc.pl
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10:00 – 13:00 
Sala 21 

MDK - F 

Ekoplastyka
Mała 

dekoratornia 
 

Agata  
Łoposzko - Kołodyńska 

    Anna Ratowska 

 

od 7 lat 

Realizacja 
przedstawienia 
na podstawie 

książki 
Przygody 
Mikołajka 

(autorstwa  
Sempe i Goscinny) 

Wybranie opowiadania, na podstawie 
którego wystawione będzie 

przedstawienie. 
Wykonanie szkicu postaci. 

 
UWAGA 

Ilość miejsc jest ograniczona – 30 osób. 
 

Zajęcia prowadzone są w bloku 
całotygodniowym – wykonanie całego 
projektu obejmuje i wymaga obecności  
na zajęciach od poniedziałku do piątku 

 

 
11:00 - 13:00 
 
 

Sala P2 

podziemia 

MDK – F 

(budynek  
SP 113) 

Zajęcia 
wokalne  

i 
keyboardowe 

 
Aleksander Piechaczek 

 

od 7 – 18  lat 

Z piosenką 

w mikrofonie 

i na 
klawiszach 

Nauka piosenek, praca  
z mikrofonem, nauka 

czytania nut – nauka gry  
na keyboardzie. 

 

12:30-13:30 
 
 

13:30-14:30 
 
 

14:30-15:30 

Sala 25 

MDK - F 

Język 

angielski 

 
Magdalena Łakoma 

6 - 7 lat 

 

 

8 – 9 lat 

 

 

10 - 11 lat 

Przygoda  
z bohaterami 

książek 
„Smileys” 

Ćwiczenia leksykalne, 
 oglądanie bajek  

w  języku  angielskim,  
nauka piosenek.  

Zabawa z tablicą interaktywną. 
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12:30 - 15:30 

Sala nr 19 

(Lustrzana) 

MDK - F 

 

SPORT 
MULTIMEDIALNIE 

 
 

Małgorzata Górnicka 

od 6 lat 

Interaktywne 
gry i zabawy 

ruchowe 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem technik 

multimedialnych 
 

 (X – BOX KINECT) 
 

Obowiązuje obuwie sportowe 

 
14:30 - 15:45 
 

Sala 4 

MDK - F 

CERAMIKA 

 
 

Katarzyna Wojewódzka 

od 5 lat 
 Wesołe 
naczynia  

Nauka tworzenia form  naczyniowych  
różnymi technikami i nadanie  

im zabawnego  charakteru. 
 
 

 

 

 

WTOREK 16.01.2018 

Godzina Sala 
Zajęcia 

(instruktor/nauczyciel) 
Dla kogo Temat zajęć Opis realizowanych zajęć 

09:00-10:15* 
 

 
*zajęcia 

zamknięte 

Sala 
Akademii 

A&R 
(przy Kościele,  

ul. 
Nowodworska 

64) 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Agnieszka Rauk-Kubacka 

dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Kształtowanie 
skoczności 

- ścieżka 
gimnastyczna 

 

Zajęcia skierowane do dzieci z sekcji 
akrobatyki sportowej posiadających 

badania sportowe. Na zajęciach 
kształtujemy szybkość, gibkość, 

skoczność jak również doskonalimy 
poznane elementy indywidualne  

i zespołowe.  
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09:00-10:30* 
 

 
*zajęcia 

zamknięte 

Sala 
Akademii 

A&R 
(przy Kościele,  

ul. 
Nowodworska 

64) 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Ewa Bylok 

dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Kształtowanie 
szybkości, gibkości, 

skoczności,  
doskonalenie 

poznanych elementów 
indywidualnych  
i zespołowych  

Zajęcia skierowane do dzieci z sekcji 
akrobatyki sportowej posiadających 

badania sportowe. Na zajęciach 
kształtujemy szybkość, gibkość, 

skoczność jak również doskonalimy 
poznane elementy indywidualne  

i zespołowe.  
 

 
 

 
 

09:00-12:00* 
 

*dla 
zgłoszonych 
uczestników 

SALA 

LUSTRZANA 

MDK - F 

Turniej 
szachowy 

 
Zbigniew Niemiec 

Jakub Żeberski 

 

Zgłoszeni 
uczestnicy 

Turnieju 

(wiek  
6—12 lat) 

TURNIEJ 
SZACHOWY 

 
 

Turniej Szachowy z możliwością zdobycia  
V i IV kategorii szachowej  

 
Zajęcia dla zgłoszonych uczestników Turnieju. 
Warukiem uczestnictwa jest znajomość zasad  

gry w szachy. 
Zgłoszenia: p. Jakub Żeberski 

(jzeberski@mdk.wroc.pl) 

09:00 – 12:30 
Sala nr 8 

MDK - F 

Grafika 
Agnieszka Gębicka 

 

 
 

 

od 7 lat 

 

Zima zaklęta  

w bombce 

 
 

 

Prace na wyciętej formie linoleum   
w kształcie bombki  

– technika graficzna – linoryt. 

Zrealizowane prace zawisną  
na graficznej choince. 

 

mailto:jzeberski@mdk.wroc.pl
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10:00 - 11:00 

 
 

11:00 - 12:00 
 
 

Sala Tenisa 
Stołowego 

podziemia 

MDK – F 

(budynek  
SP 113) 

TENIS 

STOŁOWY  

 
 

Paweł Parszewski 

 

od 7 – 24  lat 

Nauka 
zagrania 
półwolej 

forhend przy 
użyciu robota 

Na zajęciach wymagany jest strój sportowy 

oraz obuwie o jasnej podeszwie.  

Mile widziana jest własna rakietka.  

Zajęcia będą prowadzone przy użyciu 

nowoczesnego robota/trenażera. 

Na zajęciach wymagany jest strój sportowy  

oraz zmienne obuwie o jasnej podeszwie. 

10:00 – 13:00 
Sala 21 

MDK - F 

Ekoplastyka
Mała 

dekoratornia 
 

Agata  
Łoposzko - Kołodyńska 

    Anna Ratowska 

 

od 7 lat 

Realizacja 
przedstawienia 
na podstawie 

książki 

Przygody 
Mikołajka 

(autorstwa  
Sempe i Goscinny) 

Malowanie, wycinanie i ubieranie 
naszkicowanych postaci, zapoznanie  

się z ich charakterem.  
UWAGA 

Ilość miejsc jest ograniczona – 30 osób. 
 

Zajęcia prowadzone są w bloku 
całotygodniowym – wykonanie całego 
projektu obejmuje i wymaga obecności  
na zajęciach od poniedziałku do piątku 

 
11:00 - 14:00 
 
 

Sala P2 

podziemia 

MDK – F 

(budynek  
SP 113) 

Zajęcia 
wokalne  

i 
keyboardowe 

 
Aleksander Piechaczek 

 

od 7 – 18  lat 

Z piosenką 

w mikrofonie 

i na 
klawiszach 

Nauka piosenek, praca  
z mikrofonem, nauka 

czytania nut – nauka gry  
na keyboardzie. 
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12:00-13:45 
 
 

13:45-15:30 

Sala 25 

MDK - F 

Język 

angielski 

 
Magdalena Łakoma 

10 – 11 lat 

 

 

12 - 13 lat 

Clothes 
and 

fashion  

Poznanie słownictwa z dziedziny ubrania  
i akcesoria, gry językowe, 

 wykonanie projektu językowego 
„FASHION” 

 

 
12:00 - 15:45 
 

Sala 4 

MDK - F 

CERAMIKA 

 
 

Katarzyna Wojewódzka 

od 5 lat 
Zwierzaki 
futrzaki 

Lepienie ulubionych zwierząt 

posługując się technikami 

rzeźbiarskimi. 

 

 

ŚRODA 17.01.2018 

 
Godzina 

 
Sala Zajęcia 

(instruktor/nauczyciel) 

 
Dla kogo 

 
Temat zajęć 

 
Opis realizowanych zajęć 

 
08:15– 12:30 

 
 

Wycieczka 
(zbiórka 

w holu MDK-F) 

 

WYCIECZKA 
Wystawa 
klocków 

LEGO® 
 

Maria Kempf 

Magdalena Zambrzycka 
 

od 7 lat  

Zapisy 

Wyjście na wystawę 
klocków Lego® 

 na terenie Stadionu 
Miejskiego 

 

Nowa i największa w Polsce wystawa  

budowli z Klocków LEGO®. Obejrzymy budowle 

Boeinga 747, postać Roberta Lewandowskiego, 

instrumenty muzyczne  

i wiele innych…  

Każde dziecko musi mieć ze sobą:  

legitymację szkolną,  

zgodę rodziców/opiekunów prawnych  

na udział w wycieczce (do pobrania) - 

www.mdk.wroc.pl 

Zapisy – lista na portierni MDK „Fabryczna”, 

tel. 71/798-67-42 
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09:00-10:15* 
 

 
*zajęcia 

zamknięte 

Sala 
Akademii 

A&R 
(przy Kościele,  

ul. 
Nowodworska 

64) 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Agnieszka Rauk-Kubacka 

dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Kształtowanie 
skoczności 

- ścieżka 
gimnastyczna. 

 

Zajęcia skierowane do dzieci z sekcji 
akrobatyki sportowej posiadających 

badania sportowe. Na zajęciach 
kształtujemy szybkość, gibkość, 

skoczność jak również doskonalimy 
poznane elementy indywidualne  

i zespołowe.  
 

 
 

09:00-10:00 
 
 

10:00-11:15 

Sala 25 

MDK - F 

Dziecięce 
eksperymenty  

 
Aleksandra Pilak 

 

 

od 5 - 8 lat 

 

Konstruowanie 

prostych 

maszyn 

Dzieci pod kierunkiem nauczyciela 

konstruują proste maszyny: równia 

pochyła, równoważnia itp. 
 
 

UWAGA 
W każdej grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – 12 osób. 

 
09:00 - 12:00 
 

Sala 4 

MDK - F 

CERAMIKA 

 
 

Katarzyna Wojewódzka 

Agata  
Łoposzko-Kołodyńska 

(09:00-10:30) 

od 5 lat 

Drzewko 
pełne 

szcześcia 

Sięgniemy do symboliki drzewa  
i sprobujemy  je przedstawićw glinie. 
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09:30 - 12:30 

Sala nr 19 

(Lustrzana) 

MDK - F 

 

SPORT 
MULTIMEDIALNIE 

 
 

Zbigniew Niemiec 

od 6 lat 

Interaktywne 
gry i zabawy 

ruchowe 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem technik 

multimedialnych 
 

 (X – BOX KINECT) 
 

Obowiązuje obuwie sportowe 

 
10:00 - 11:00 

 
 

11:00 - 12:15 
 
 

Sala Tenisa 
Stołowego 

podziemia 

MDK – F 

(budynek  
SP 113) 

TENIS 

STOŁOWY  

 
 

Paweł Parszewski 

 

od 7 – 24  lat 

Nauka 
zagrania 
półwolej 

bekhend przy 
użyciu robota 

Na zajęciach wymagany jest strój sportowy  

oraz obuwie o jasnej podeszwie.  

Mile widziana jest własna rakietka. Zajęcia będą 

prowadzone przy użyciu nowoczesnego 

robota/trenażera. 

Na zajęciach wymagany jest strój sportowy  

oraz zmienne obuwie o jasnej podeszwie. 

10:30 – 13:00 
Sala 21 

MDK - F 

Ekoplastyka
Mała 

dekoratornia 
 

Agata  
Łoposzko - Kołodyńska 

    Anna Ratowska 

 

od 7 lat 

Realizacja 
przedstawienia 
na podstawie 

książki 

Przygody 
Mikołajka 

(autorstwa  
Sempe i Goscinny) 

Wykonanie elementów scenografii: 

szkice, malowanie, dekorowanie. 
UWAGA 

Ilość miejsc jest ograniczona – 30 osób. 
 

Zajęcia prowadzone są w bloku 
całotygodniowym – wykonanie całego 
projektu obejmuje i wymaga obecności  
na zajęciach od poniedziałku do piątku 
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11:00 - 13:00 
 
 

Sala P2 

podziemia 

MDK – F 

(budynek  
SP 113) 

Zajęcia 
wokalne  

i 
keyboardowe 

 
Aleksander Piechaczek 

od 7 – 18  lat 

Z piosenką 

w mikrofonie 

i na 
klawiszach 

Nauka piosenek, praca  
z mikrofonem, nauka 

czytania nut – nauka gry  
na keyboardzie. 

 

12:00-13:00 
 
 

13:00-14:15 
 

 
14:15-15:30 

Sala 25 

MDK - F 

Język 

angielski 

 
Magdalena Łakoma 

7 – 8 lat 

 

 

9 – 10 lat 

 

 

10 - 11 lat 

Sesame 
street 

 

Nauka języka z bohaterami ulicy 
Sezamkowej. 

 
 
 

 
 

12:00 – 15:45 
 

 

Sala 25 

MDK - F 

Szachy,  

gry i zabawy 

logiczne 
 

Jakub Żeberski 

od 6 – 15 lat 

Szachy,  
gry i zabawy 

logiczne 

Dla potrafiących grać w szachy 
– rozgrywki szachowe. 

Dla pozostałych gry 
planszowe, labirynty, sudoku, 

łamigłówki liczbowe… 

12:30 - 15:30 

Sala nr 19 

(Lustrzana) 

MDK - F 

 

SPORT 
MULTIMEDIALNIE 

 
Małgorzata Górnicka 

od 6 lat 

Interaktywne 
gry i zabawy 

ruchowe 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem technik 

multimedialnych 
 

 (X – BOX KINECT) 
 

Obowiązuje obuwie sportowe 
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13:45 – 15:45 
Sala nr 8 

MDK - F 

Grafika 
Agnieszka Gębicka 

 

od 7 lat 

Zimowy 
ptak 

ubiera  
się tak! 

 

Dzieci realizują temat w technice linorytu  
- przedstawiają ptaki występujące w Polsce 

zimową porą – w zimowym ubraniu:  
czapka, szalik itp. 

Odbitki na prasie graficznej z użyciem dwóch 
kolorów: czarnego i czerwonego. 

 
Przed przystąpieniem do pracy twórczej, 

krótka pogadanka na temat i oglądanie zdjęć, 
albumów. Ptaków zimujących w Polsce jest 
wiele… zimą spotkać możemy: Jemiołuszkę, 

Sikorę bogatkę, Sójkę, Kosy, Kawki  
a także Puszczyki.  

 

 

 

CZWARTEK 18.01.2018 

Godzina Sala 
Zajęcia 

(instruktor/nauczyciel) Dla kogo 

 
Temat zajęć 

 
Opis realizowanych zajęć 

09:00 – 12:00 
Sala nr 8 

MDK - F 

Grafika 
Agnieszka Gębicka 

 

od 7 lat 

Jak wyobrażam 

sobie Śnieżną 

Panią? 

„Saniami Pani Zima przybyła. Wspaniałe czapy 

drzewom uszyła. Ubrała dachy w płaszcze 
zimowe. Wszystkim rozdała kołdry puchowe...” 

Technika graficzna: linoryt. 
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09:00-10:30 
 
 

10:30-12:00 

Sala 25 

MDK - F 

Dziecięce 
eksperymenty  

 
Aleksandra Pilak 

 

 

od 5 - 8 lat 

 

Zabawy  

z lodem 

 

Dzieci poznają właściwości lodu oraz próbują 

rozwiązać ciekawe problemy dotyczące zjawiska 

topnienia lodu, malują na lodowych taflach  

(lub, w zależności od aury,  

malowanie nie-pędzlami). 

 
UWAGA 

W każdej grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – 12 osób. 

09:30 - 11:45 

Sala nr 19 

(Lustrzana) 

MDK - F 

 

SPORT 
MULTIMEDIALNIE 

 
 

Zbigniew Niemiec 

od 6 lat 

Interaktywne 
gry i zabawy 

ruchowe 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem technik 

multimedialnych 
 

 (X – BOX KINECT) 
 

Obowiązuje obuwie sportowe 

09:00-13:00* 
 

 
*zajęcia 

zamknięte 

Sala 
Akademii 

A&R 
(przy Kościele,  

ul. 
Nowodworska 

64) 

 

Basen  
SP 113 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Agnieszka Rauk-Kubacka 

 

dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Kształtowanie 
gibkości. 

Na basenie gry  
i zabawy  

w wodzie. 

Zajęcia skierowane do dzieci z sekcji 
akrobatyki sportowej posiadających 

badania sportowe.  
Na zajęciach kształtujemy szybkość, 

gibkość, skoczność jak również 
doskonalimy poznane elementy 

indywidualne i zespołowe. 
Na basenie gry i zabawy w wodzie. 
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10:00 - 11:00 

 
 

11:00 - 12:00 
 
 

Sala Tenisa 
Stołowego 

podziemia 

MDK – F 

(budynek  
SP 113) 

TENIS 

STOŁOWY  

 
 

Paweł Parszewski 

 

od 7 – 24  lat 

Nauka 
zagrania top-
spin forhend 
przy użyciu 

robota 

Na zajęciach wymagany jest strój sportowy  

oraz obuwie o jasnej podeszwie. Mile widziana  

jest własna rakietka. Zajęcia będą prowadzone przy 

użyciu nowoczesnego robota/trenażera. 

Na zajęciach wymagany jest strój sportowy  

oraz zmienne obuwie o jasnej podeszwie. 

10:15-13:00* 
 

 
*zajęcia 

zamknięte 

Basen  
SP 113 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Ewa Bylok  

 

dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Gry  
i zabawy  

w wodzie.  

Zajęcia skierowane do dzieci z sekcji 
akrobatyki sportowej posiadających 

badania sportowe.  
 

Na basenie gry i zabawy w wodzie. 
 
 

10:30 – 13:00 
Sala 21 

MDK - F 

Ekoplastyka
Mała 

dekoratornia 
 

Agata  
Łoposzko - Kołodyńska 

    Anna Ratowska 

 

od 7 lat 

Realizacja 
przedstawienia 
na podstawie 

książki 

Przygody 
Mikołajka 

(autorstwa  
Sempe i Goscinny) 

Wykonywanie scenografii: 
wycinanie, mocowanie. 

Ćwiczenie roli. 
UWAGA 

Ilość miejsc jest ograniczona – 30 osób. 
 

Zajęcia prowadzone są w bloku 
całotygodniowym – wykonanie całego 
projektu obejmuje i wymaga obecności  
na zajęciach od poniedziałku do piątku 
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11:00 - 14:00 
 
 

Sala P2 

podziemia 

MDK – F 

(budynek  
SP 113) 

Zajęcia 
wokalne  

i 
keyboardowe 

 
Aleksander Piechaczek 

 

od 7 – 18  lat 

Z piosenką 

w mikrofonie 

i na 
klawiszach 

Nauka piosenek, praca  
z mikrofonem, nauka 

czytania nut – nauka gry  
na keyboardzie. 

 

 
 

12:00 – 15:45 
 

 

Sala 25 

MDK - F 

Szachy,  

gry i zabawy 

logiczne 
 

Jakub Żeberski 

od 6 – 15 lat 

Szachy,  
gry i zabawy 

logiczne 

Dla potrafiących grać w szachy 
– rozgrywki szachowe. 

Dla pozostałych gry 
planszowe, labirynty, sudoku, 

łamigłówki liczbowe… 

12:15-13:45 
 
 

13:45-15:45 

Sala 25 

MDK - F 

Język 

angielski 

 
Magdalena Łakoma 

6 – 8 lat 

 

 

9 - 11 lat 

MINIONKI  

„Jak ukraść 

księżyc” 

Nauka języka angielskiego  
w oparciu o przygody Minionków. 

 
12:15 - 15:15 
 

Sala 4 

MDK - F 

CERAMIKA 

 
 

Katarzyna Wojewódzka 

od 5 lat 

Drzewko 
pełne 

szcześcia 

Kontynuacja tematu. Nadanie powstałym  

na poprzednich zajęciach drzewom 

szczególnego wyrazu poprzez użycie 

odpowiednich rekwizytów. 

 
 

 



 

 

15 

 
 
 
 

 

PIĄTEK 19.01.2018 

Godzina Sala 
Zajęcia 

(instruktor/nauczyciel) 
Dla kogo 

 
Temat zajęć 

 
Opis realizowanych zajęć 

 
09:00 - 11:30 
 

Sala 4 

MDK - F 

CERAMIKA 

 
 

Katarzyna Wojewódzka 

od 5 lat 
W krainie 

zimy 

Tworzenie obrazów ceramicznych 
w oparciu o zimowe inspiracje. 

 
 
 

09:00-10:30 
 
 

10:30-12:00 

Sala 25 

MDK - F 

Dziecięce 
eksperymenty  

 
Aleksandra Pilak 

 

 

od 5 - 8 lat 

 

Tajemniczy 

piasek  

Dzieci poznają właściwości piasku 
kinetycznego i próbują samodzielnie 

-z pomocą nauczyciela  

zrobić swój własny piasek. 
UWAGA 

W każdej grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – 12 osób. 

09:00-13:00* 
 

 
*zajęcia 

zamknięte 

Sala 
Akademii 

A&R 
(przy Kościele,  

ul. 
Nowodworska 

64) 

 

Basen  
SP 113 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Ewa Bylok 

Agnieszka Rauk-Kubacka 

dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Kształtowanie 
skoczności 

- ścieżka 
gimnastyczna. 

Gry  
i zabawy w wodzie.  

Zajęcia skierowane do dzieci z sekcji 
akrobatyki sportowej posiadających 

badania sportowe.  
Na zajęciach kształtujemy szybkość, 

gibkość, skoczność jak również 
doskonalimy poznane elementy 

indywidualne i zespołowe. 
Na basenie gry i zabawy w wodzie. 
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09.00 – 14.00 
Zbiórka  

Hol MDK-F 

 

WYCIECZKA 

 
 

Kręgielnia 
SKYBOWLING 

Punkt widokowy 
Sky Tower 

 
Parszewski Paweł 

Piechaczek Aleksander 
Agnieszka Rossa 

 

od 8 lat 

Zapisy 

Gra w kręgle, 

wizyta  

w Punkcie 

widokowym  

Sky Tower 

 

Gra rekreacyjna w kręgle oraz podziwianie 

panoramy Wrocławia z punktu widokowego 

Sky Tower. 

Każde dziecko musi mieć ze sobą:  

legitymację szkolną,  

zgodę rodziców/opiekunów prawnych  

na udział w wycieczce (do pobrania) - 

www.mdk.wroc.pl  

drugie śniadanie, napój, nakrycie głowy 

Zapisy – lista na portierni MDK „Fabryczna”,  

tel. 71/798-67-42 

09:15 - 11:30 

Sala nr 19 

(Lustrzana) 

MDK - F 

 

SPORT 
MULTIMEDIALNIE 

 
 

Zbigniew Niemiec 

od 6 lat 

Interaktywne 
gry i zabawy 

ruchowe 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem technik 

multimedialnych 
 

 (X – BOX KINECT) 
 

Obowiązuje obuwie sportowe 

http://www.mdk.wroc.pl/
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10:30 – 13:00 
Sala 21 

MDK - F 

Ekoplastyka
Mała 

dekoratornia 
 

Agata  
Łoposzko - Kołodyńska 

    Anna Ratowska 

 

od 7 lat 

Realizacja 
przedstawienia 
na podstawie 

książki 

Przygody 
Mikołajka 

(autorstwa  
Sempe i Goscinny) 

Próba generalna.  
Przedstawienie dla wszystkich dzieci  

z MDK-F na sali lustrzanej  
(godz. rozpoczęcia przedstawienia 11.45) 

UWAGA 
Ilość miejsc jest ograniczona – 30 osób. 

 

Zajęcia prowadzone są w bloku 
całotygodniowym – wykonanie całego 
projektu obejmuje i wymaga obecności  
na zajęciach od poniedziałku do piątku 

 

 
 

12:00 – 15:45 
 

 

Sala 25 

MDK - F 

Szachy,  

gry i zabawy 

logiczne 
 

Jakub Żeberski 

od 6 – 15 lat 

Szachy,  
gry i zabawy 

logiczne 

Dla potrafiących grać w 
szachy – rozgrywki 

szachowe. 
Dla pozostałych gry 

planszowe, labirynty, sudoku, 
łamigłówki liczbowe… 

12:15-13:45 
 
 

13:45-15:15 

Sala 25 

MDK - F 

Język 

angielski 

 
Magdalena Łakoma 

11 – 13 lat 

 

 

14 - 15 lat 

British  

vs 

American 

English 

Poznanie różnic między brytyjską 
oraz amerykańską odmianą języka 

angielskiego; 

 
Piosenka  

„Englishman in New York” 
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13:45 – 15:45 
Sala nr 8 

MDK - F 

Grafika 
Agnieszka Gębicka 

 

od 7 lat 

Anioły  
w 

niebieskich 
sukienkach 

Realizacja prac w technice 
linorytu. Odbitki na prasie 

graficznej 
 z użyciem dwóch kolorów: 

czarnego i niebieskiego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


