FERIE ZIMOWE 14 – 25 stycznia 2019 r.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
Instytucja kultury

Filia nr 1
Biblioteka Plastusia
ul. Kombatantów 2
tel. 95/727 80 46

Filia nr 3
Biblioteka Kota Filemona
ul. Boh. Westerplatte 10
tel. 95/727 80 48

Filia nr 4
Biblioteka Ducha Bajducha
ul. Słoneczna 63
tel. 95/727 80 61

Filia nr 5

Nazwa/
Wydarzenie

Kto przechytrzy trolla?

Zimowe FunFerie

W krainie wiecznych śniegów

Dawno temu we
wszechświecie

Opis wydarzenia

Termin

Wybieramy najpiękniejszą baśń skandynawską – XVIII edycja konkursu
plastycznego z cyklu „Najpiękniejsze baśnie świata”

14 stycznia – 30 kwietnia
rozstrzygnięcie w tygodniu akcji „Cała
Polska Czyta Dzieciom” (1-8 czerwca)

Z Plastusiem po skandynawskich drogach – zajęcia literacko-plastyczne i
edukacyjne
tematycznie
związane
z motywem przewodnim ferii – pogadanki, głośne czytanie baśni
skandynawskich, warsztaty plastyczne
Jeszcze
dalej
niż
północ.
Nordkapp
–
slajdowisko
i opowieści o wyprawie na Przylądek Północny, zabawy
z mapą
Skandynawskie mity – o powstaniu świata i przygodach bogów, zajęcia
literackie
i
sztuka
opowiadania,
zabawy
z wykorzystaniem kostek story cubes
Przygody Astrid – głośne czytanie, quizy i zabawy
Zasypani
–
zajęcia
edukacyjno-plastyczne,
zabawa
z materiałami sypkimi (piaskiem, solą, cukrem, mąką, przyprawami)
Kosmiczny odlot – im wyżej, tym… zimniej – zajęcia plastyczne
Kombinatornia – eksperymenty i zagadki, zabawy twórcze
Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę – tworzenie prezentów dla seniorów
Śnieżna tajemnica Władcy Nilu – zajęcia plastyczne, tworzenie papirusu
Wehikuł czasu – zajęcia edukacyjno-plastyczne
Wygrać każdy może – zajęcia integracyjno-relaksacyjne, zabawy
drużynowe – układanie puzzli na czas, kalambury, gry planszowe

Cykl zajęć literacko-plastycznych.

Witajcie we wszechświecie – pogadanka i zajęcia plastyczne, grupowe
tworzenie przestrzeni kosmicznej
Ekspresem przez Galaktykę – rozgrywki przestrzennej gry planszowej,
quiz wiedzy o kosmosie

14-15 i 21-22 stycznia

16 stycznia
17 i 24 stycznia
18 i 25 stycznia
14 stycznia
16 stycznia
18 stycznia
21 stycznia
23 stycznia
25 stycznia
14 – 25 stycznia

14 – 25 stycznia

14 stycznia
15 i 23 stycznia

Biblioteka Reksia
ul. Śląska 7
tel. 95/727 80 50

Filia nr 7
Biblioteka Bolka i Lolka
ul. Krasińskiego 10
tel. 95/727 70 67

Oddział Dziecięcy
Biblioteka Pana Kleksa
ul. Sikorskiego 107
(wejście od ul. Kos.
Gdyńskich)
tel. 95/727 80 40
w. 211

Filia nr 10
Biblioteka Borejkowo
ul. Pomorska 34
tel. 95/727 80 52
Filia nr 11
Biblioteka Wróbelka
Elemelka
ul. Chełmońskiego 8
tel. 95/ 727 80 53

Stacja
Kosmiczna
–
tworzenie
pojazdów
kosmicznych
z surowców wtórnych
Ufoludki są wśród nas – warsztaty plastyczne
Pogromcy Kosmosu na start – gry, zabawy, rozgrywki
Bohaterowie Star Wars – zajęcia czytelnicze
Przybysze z Kosmosu – projektowanie masek mieszkańców innych planet
Pocztówka z kosmicznych podróży – konkurs plastyczny
Smakołyki z Galaktyki – warsztaty cukiernicze

Zimowa fabryka różnorodności

Coolturalne ferie

Zimo baw się z nami

Cykl zajęć czytelniczo-rękodzielniczych: głośne czytanie, quizy,
malowanie, lepienie, ozdabianie, gry i zabawy.

Malowanie żelazkiem – warsztaty enkaustyczne
Zróbmy sobie bajkę – warsztaty lalkarskie
Mali badacze – zabawa w eksperymenty z wykorzystaniem materiałów
codziennego użytku
Zimowe ramki – zajęcia plastyczne
Rusz głową! – gry i zabawy doskonalące logiczne myślenie
Mydła jak kryształy – zajęcia plastyczne
Teatr w skrzyneczce – warsztaty kamishibai
Gdyby w bibliotece mieszkał smok – tworzymy legendę – zajęcia literackoplastyczne
Maski karnawałowe – zajęcia plastyczne
Barwna biblioteka – bal karnawałowy
Zimowe opowieści – spotkania czytelnicze
Gąbką malowane – tworzenie zimowych pejzaży
Bałwan bez śniegu – zabawy konstrukcyjne
Figle i wybryki w krainie
i inne stworki – zajęcia techniczne

Zima u Muminków

plastyki

–

gniotki,

bałwanki

Funtastyczne opowieści – tworzenie komiksowej historii
Zimowe Story – zajęcia literacko-plastyczne, głośne czytanie, tworzenie
kukiełek
Magiczna Kraina – tworzenie makiety Doliny Muminków
Tajemniczy kuferek – zajęcia czytelnicze
Niespodzianka dla Babci i Dziadka – tworzenie upominków dla dziadków
Zimowe czary-mary – warsztaty plastyczne, zabawy z masą solną

16 – 17 stycznia
18 stycznia
21 stycznia
22 stycznia
24 stycznia
14-25 stycznia
25 stycznia

14-25 stycznia

14 stycznia
15 stycznia
16 stycznia
17 stycznia
18 stycznia
21 stycznia
22 stycznia
23 stycznia
24 stycznia
25 stycznia
14 i 21 stycznia
15 i 22 stycznia
16-18 stycznia
23 – 25 stycznia
14 stycznia
15 i 22 stycznia
16 i 23 stycznia
18 i 25 stycznia
21 stycznia
24 stycznia

Filia nr 14
Biblioteka Koszałka
Opałaka
ul. Wróblewskiego 35
tel. 95/ 727 80 54

Zima jak z bajki

W krainie Królowej Śniegu – cykl zajęć literacko-plastycznych – głośne
czytanie, tworzenie szkatułek królowej, masek karnawałowych, zaproszeń
na bal, „slajmów”.

14 – 25 stycznia

Zajęcia w godz. 11.00-13.00. Wstęp wolny.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Instytucja kultury
Filia nr 5, ul. II Armii 30-40
Centrum Biblioteczne dla
Dzieci i Młodzieży –
Biblioteka Pana Kleksa

Nazwa/
Wydarzenie

Opis wydarzenia

Termin

Zimowa Czytelnia Norwida

Zajęcia manualno-plastyczne dla dzieci z opiekunami. Prowadzenie:
Leśny Zakątek.

15 stycznia, godz. 10.30

Zimowa Czytelnia Norwida

Poznaj kraje Unii Europejskiej – spotkanie z Moniką KujawskąMarszałek, koordynatorem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
w Zielonej Górze dla dzieci z opiekunami

15 stycznia, godz. 11.00-13.00

Bezpieczne ferie - znam numer alarmowy 112, zajęcia dla dzieci z
zakresu bezpieczeństwa. Prowadzenie: Europe Direct.
Mediateka Szklana
Pułapka, ul. Wrocławska
12A
Filia nr 11, ul. Ptasia 32
Mediateka Szklana
Pułapka, ul. Wrocławska
12A
Filia nr 9,
ul. Podgórna 45

Mam pomysł – kreatywne spotkanie dzieci z dziećmi (dzieci w wieku 6-10
lat wraz z opiekunami).

15 stycznia, godz. 16.30
Obowiązują zapisy telefoniczne: 68 47
51 807. Wstęp bezpłatny.

Zimowa Czytelnia Norwida

Mistrzowie kontrastu – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci.
W programie: prezentacja multimedialna, kontrast w teorii i praktyce,
warsztaty plastyczne z wykorzystaniem techniki kontrastu.

16 stycznia, godz. 11.00-12.30

Zimowa Czytelnia Norwida

Włóczką malowane – warsztaty dla dzieci od 6 roku życia z opiekunami.

16 stycznia, godz. 12.00
Obowiązują zapisy, tel. 68 47 51 807

Zimowa Czytelnia Norwida

Przewodnik Zima – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci inspirowane
książką „Zima” Małgorzaty Strzałkowskiej z serii ABC...uczę się! W
programie m.in. zimowe puzzle i zabawy ruchowe.

17 stycznia, godz. 10.00-12.00

Mediateka Szklana
Pułapka, ul. Wrocławska
12A
Sala animacyjna, Centrum
Biblioteczne dla Dzieci i
Młodzieży – Biblioteka
Pana Kleksa

Spitzbergen – spotkanie podróżnicze prowadzone przez Konrada
Opalińskiego.

17 stycznia, godz. 17.00
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.

Zajęcia manualno-plastyczne dla dzieci z opiekunami.
Prowadzenie: Edyta Kołodenna-Malaryk z Leśnego Zakątka

17 stycznia, godz. 11.00-13.00
Wstęp wolny

Porozmawiajmy o książkach – spotkanie dla wszystkich miłośników
książek.

18 stycznia, godz. 16.30

Zimowa Czytelnia Norwida

Zajęcia manualno-plastyczne dla dzieci z opiekunami.
Prowadzenie: Leśny Zakątek

22 stycznia, godz. 10.30
Wstęp wolny

Zimowa Czytelnia Norwida

Zajęcia plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem techniki pastisz w
oparciu o wiersze Jana Brzechwy. Prowadzenie: Anna Witkowska i
Justyna Stachura. W

22 stycznia, godz. 11.00-13.00
Wstęp wolny

Zimowa Czytelnia Norwida

Poznajemy perspektywę – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci.
W programie: perspektywa – teoria i praktyka, warsztaty plastyczne z
wykorzystaniem techniki perspektywy

23 stycznia, godz. 11.00-12.30

Zimowa Czytelnia Norwida

Warsztaty decoupage dla dzieci od 6 roku życia z opiekunami.

23 stycznia, godz. 12.00
Obowiązują zapisy, tel. 68 47 51 807

Zimowa Czytelnia Norwida

Mediateka Szklana
Pułapka, ul. Wrocławska
12A
Filia nr 5, ul. II Armii 30-40
Sala animacyjna, Centrum
Biblioteczne dla Dzieci i
Młodzieży – Biblioteka
Pana Kleksa
Filia nr 11, ul. Ptasia 32
Mediateka Szklana
Pułapka, ul. Wrocławska
12A
Filia nr 9,
ul. Podgórna 45
Mediateka Góra Mediów

Zimowa Czytelnia Norwida

Przewodnik Zima – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci inspirowane
książką Wesoły Ryjek i zima Wojciecha Widłaka
Technologicznie w Bibliotece Pana Kleksa. Prezentacja robota Photon,
okularów VR oraz konsoli PS3 i PS4. Prowadzenie: Bartosz Czerniawska

24 stycznia, godz. 10.00-12.00
24 stycznia, godz. 11.00-13.00
Wstęp wolny

Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze
Instytucja kultury

LT

LT

Nazwa/
Wydarzenie

"TRZY ŚWINKI”

ZMYSŁOWNIKI

Opis wydarzenia

Roztańczony spektakl dla najmłodszych. Przedział wiekowy: od 2 do 10
lat

Warsztaty artystyczne w Laboratorium Twórczym Lubuskiego Teatru.
Widzimy, słyszymy, czujemy, dotykamy, smakujemy - poznajemy świat
dzięki zmysłom.

Termin
12.01.2019 godz. 16:00
13.01.2019 godz. 12:00
15.01.2019 godz. 10:00
16.01.2019 godz. 10:00
Czas trwania: 45 min
14-18 stycznia, godz. 10:00-14:00
(dzieci w wieku 7-10 lat)
21-25 stycznia, godz. 10:00-14:00
(młodsza młodzież w wieku 11-13 lat)
Koszt: 150 zł / osoba / koszt obejmuje
udział w pięciu zajęciach
Informacje i zapisy:
emilia@teatr.zgora.pl, tel. 664 713 710

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
W okresie ferii zimowych w styczniu 2019 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbywać się będą WARSZTATY EDUKACYJNO - PLASTYCZNE
pt. KOLOROWE FERIE W MUZEUM - SPOTKANIE Z MALARSTWEM. Zajęcia adresowane są do uczniów szkół zielonogórskich spędzających ferie zimowe na
półkoloniach i obozach a także do dzieci, które pozostają podczas ferii w domu. Mogą one dołączyć do tych grup i wspólnie spędzić w Muzeum czas wolny od
zajęć szkolnych.
W Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się 6 spotkań - w dniach 16, 17,18 oraz 23, 24 i 25 stycznia 2019 o godz. 10,00.
Spotkania podzielone będą na część edukacyjną i warsztatową.
W części edukacyjnej – dzieci podczas prezentacji multimedialnej poznają podstawowe pojęcia z dziedziny historii sztuki. Dowiedzą się co to jest pejzaż, martwa
natura, portret oraz poznają rożne techniki malarskie. Następnie obejrzą przykłady tych przedstawień na specjalnie zorganizowanym pokazie prac ze zbiorów
MZL. Zwiedzą także wystawę malarstwa zielonogórskiego artysty Józefa Burlewicza oraz obejrzą obrazy innych malarzy znajdujące się na ekspozycjach
muzealnych.
W części warsztatowej uczniowie wykonywać będą prace plastyczne malując na podobraziach lub na papierze różnymi rodzajami farb: akrylami, plakatówkami,
akwarelami lub pastelami a także kredkami. W swoich pracach będą mogły wykorzystywać także inne artykuły m.in. kolorowe papiery i bibułę. Uczestnicy
warsztatów pracować będą w 3 pracowniach: w pierwszej malować będą pejzaż, w drugiej martwą naturę np. wazon z kwiatami lub inną kompozycję a w trzeciej

pracowni portret bliskiej osoby. W związku z przypadającym w styczniu Dniem Babci oraz Dziadka dzieci będą mogły także wykonać laurki lub obrazki dla swoich
Babć i Dziadków. Swoje prace uczestnicy zajęć zabiorą ze sobą do domu.
Poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i warsztatach plastycznych uczniowie łącząc naukę z zabawą poznają świat sztuki i wzbogacą swoją wiedzę
o podstawowe elementy z dziedziny historii sztuki.
Muzeum Ziemi Lubuskiej czynne jest w środy, czwartki i piątki od godz. 11,00 - 17,00, w soboty od 10,00 - 15,00, w niedziele od 10,00 - 16,00.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
LP.

Nazwa filii

Nazwa zajęć / wiek uczestników

Termin / turnus

Koszt

Terminy zapisów / liczba
miejsc

1.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta Zespół Willowo-Ogrodowy, ul.
Warszawska 35

Półkolonie Ferie w Domu Muz. W zamkowej krainie / 7-11 lat

14-18.01.2018 / turnus
I

389 zł

zapisy do 7.01.2018 / 16
miejsc

2.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3

Półkolonie Ferie w Domu Muz. Karnawał w Muzeum / 6-9 lat

14-18.01.2018 / turnus
Ia

389 zł

zapisy do 7.01.2018 / 16
miejsc

3.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta Zespół Willowo-Ogrodowy, ul.
Warszawska 35

Półkolonie Ferie w Domu Muz. Kulturalnie, niebanalnie / 7-12
lat

21-25.01.2018 / turnus
II

389 zł

zapisy do 7.01.2018 / 24
miejsca

4.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3

21.01.2018, godz. 1012

15 zł

zapisy na bieżąco / 24 miejsca

5.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3

22.01.2018, godz. 1012

15 zł

zapisy na bieżąco / 24 miejsca

6.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3

„Dziecięce zabawy dawnych czasów” – Muzeum. Lubię to! –
edycja specjalna na ferie zimowe 2019 / bez ograniczeń
wiekowych (sugerowany wiek uczestników: 7-9 lat)

23.01.2018, godz. 1012

15 zł

zapisy na bieżąco / 24 miejsca

7.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3

„Spotkanie z archeologią” – Muzeum. Lubię to! – edycja
specjalna na ferie zimowe 2019 / bez ograniczeń wiekowych

24.01.2018, godz. 1012

15 zł

zapisy na bieżąco / 24 miejsca

8.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3

„Opowiedz mi bajkę” – Muzeum. Lubię to! – edycja specjalna
25.01.2018, godz. 10na ferie zimowe 2019 / bez ograniczeń wiekowych (sugerowany
12
wiek uczestników: 6-10 lat)

15 zł

zapisy na bieżąco / 24 miejsca

„Spotkania z bronią dawną” – Muzeum. Lubię to! – edycja
specjalna na ferie zimowe / bez ograniczeń wiekowych
sugerowany wiek uczestników: 7-9 lat
„Kolorowy świat witraży” – Muzeum. Lubię to! – edycja
specjalna na ferie zimowe 2019 / bez ograniczeń wiekowych
(sugerowany wiek uczestników: 7-11 lat)

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
Spektakl: Zimowa podróż Jacka i Placka
Terminy: 20.01.2019 r. godz. 16.00
22.01.2019 r. godz. 10.00
23.01.2019 r. godz. 10.00
24.01.2019 r. godz. 10.00
25.01.2019 r. godz. 10.00
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze -Ochli
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli proponuje zwiedzanie obiektów i wystaw (z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem do wyboru) oraz warsztaty
(dla grup powyżej 10 osób, po wcześniejszym zgłoszeniu się):
Kulinarne:
- pieczenia i ozdabiania pierników,
- wypiek chleba,
- wyrób masła,
- malarstwo na szkle o tematyce ludowej,
- wycinanka ludowa,
- ozdoby z siana.

