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„W ŚWIECIE NAUKI”  

FERIE W MIEŚCIE RAZEM Z MOK  
 

STYCZEŃ 2020 
 

 

 

ORGANIZATOR: 

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 

Zabrze, ul. 3 Maja 91 a, 41-800 

tel.: 32/278 08 02 lub 531 614 667 

e-mail: kontakt@mok.art 

Szczegółowe informacje o feriach na www.mok.art.pl 

lub profilu facebook.com/mokzabrze 

 

 
ZAPISY: 

 

MOK ZABRZE  

Zabrze, ul. 3 Maja 91a, tel. 32 278 08 02 lub 531 614 667 

 

DOK BISKUPICE 

Zabrze, ul Kossaka 23, tel. 32 274 73 38 

 

DOK KOŃCZYCE 

Zabrze, ul. Dorotki 3, tel. 32 275 04 05 

 

DOK PAWŁÓW 

Zabrze, ul. Sikorskiego 114, tel. 32 275 12 86 

 

DOK GRZYBOWICE 

Zabrze, ul. ks. Badestinusa 60, tel. 32 273 82 58 

 

KINO ROMA 

Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel.32 271 62 91 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mok.art.pl/
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MOK ZABRZE 
 
TEATRALNE WARSZTATY TWÓRCZE - PLATEA 

13 styczeń – 17 styczeń, godz. 8.30 - 13.30 

 

 

 

Po raz trzeci spotykamy się w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Zabrzu, by twórczo spędzić 

czas w okresie ferii zimowych. Formuła  

5 dniowych warsztatów daje możliwość 

zainicjowania pracy nad powstaniem etiudy 

teatralnej od momentu poznania tekstu, poprzez 

pracę nad ruchem scenicznym, po 

przygotowanie własnej scenografii  

i kostiumów. Projekt zakończy się pokazem 

powstałego spektaklu na scenie MOK. 

Każdego dnia uczestnik bierze udział  

w zajęciach aktorskich, tanecznych  

i plastycznych, co daje możliwość poznania 

całej grupy i nawiązania wspaniałych 

przyjaźni. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana 

kadra instruktorska, posiadająca wyższe 

wykształcenie artystyczne i pedagogiczne.  

 

Warsztaty obejmują:  

• Teatr – zadania i zabawy aktorskie, praca z tekstem, praca z głosem,  

• Taniec – elementy tańca współczesnego, kreatywne zabawy w grupie, 

• Plastykę – tworzenie scenografii oraz kostiumów.  

 

Pokaz etiud warsztatowych: 17 styczeń 2020r., godz. 13.00 (Wstęp wolny). 

 

Wiek uczestników: od 7 do 17 lat (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń);  

Cena warsztatów: 250 zł (cena obejmuje pięć dni warsztatów, od poniedziałku do piątku, 5 

godzin dziennie). W cenę nie jest wliczone wyżywienie. 

 

Zapisy drogą mailową kamilbaryla55@gmail.com bądź telefoniczną 798 394 054. 

Podczas zapisów prosimy o dane: imię , nazwisko, wiek, telefon kontaktowy.  

Organizatorzy: Stowarzyszenie Living Space Theatre, Niezależny Teatr Nieoetykietkowani. 

 

 

mailto:kamilbaryla55@gmail.com
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Czy  wiecie, że rok 2020 został ogłoszony Rokiem Fizyki? Czy wiecie że świat dookoła nas 

to niesamowity system, który działa w oparciu o procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne? 

Odkryjemy przed Wami wszystkie tajemnice! Zapraszamy na przygodę w świecie nauki. 

 

 

WARSZTATY MUZYCZNE Z KODOWANIEM 

21 styczeń, godz. 10.00  

Warsztaty z kodowania to połączenie muzyki, matematyki i logicznego myślenia. Dzieci 

podczas zajęć rozwijają swoje umiejętności percepcji i logicznego myślenia z wykorzystaniem 

międzynarodowego, innowacyjnego programu Chroma Notes. Dzięki kolorowym rurkom i 

prostemu zapisowi, uczestnicy uczą się kodować i rozkodowywać dźwięki muzyki, nie znając 

nut. Zajęcia kończą się wspólnym muzykowaniem. 
 

  
 

 

 

 

Wiek uczestników: 6-8 lat  

Czas trwania: ok. 45 min. 

Bilety wstępu: 10 zł/os. 

(do nabycia przed wejściem na zajęcia) 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację 

telefoniczną.  

Ilość miejsc ograniczona. 

 

 

OLIMPIADA KREATYWNOŚCI - KONKURS MYŚLENIA STRATEGICZNEGO 

21 styczeń, godz. 11.30  

Olimpiady kreatywności są organizowane na całym świecie, aby przyglądać się jak dzieci  

i młodzież radzą sobie z rozwiązywaniem problemów i krytycznym myśleniem. Podczas 

olimpiady dzieci zostają podzielone na mniejsze zespoły gdzie ich zadaniem jest znalezienie 

konkretnych rozwiązań na problemy XXI wieku w określonym czasie przy użyciu dostępnych 

narzędzi. Liczy się innowacyjność - nawet najbardziej szalony pomysł może zwiastować 

sukces!  

 

Wiek uczestników: 9-15 lat 

Czas trwania: ok. 90 min. 

Bilety wstępu: 10 zł/os.(do nabycia przed wejściem na zajęcia) 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. Ilość miejsc ograniczona. 
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ROBOTYKA DLA KAŻDEGO 

22 styczeń, godz. 10.00  

Robotyka to przede wszystkim świetna zabawa, dzięki której dzieci rozwijają zdolności 

manualne, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie oraz rozbudzają swoje zainteresowania.  

Podczas warsztatów edukacyjnych dzieci budują ruchome konstrukcje z wykorzystaniem 

specjalnych zestawów z serii klocków LEGO Education oraz przy użyciu tabletów (DUPLO 

Maszyny Proste, Simple machines + silniki, WeDo 2.0). 

 

 

 

Wiek uczestników: 5-10 lat 

Czas trwania: ok. 90 min. 

Bilety wstępu: 10 zł/os. 

(do nabycia przed wejściem na zajęcia) 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację 

telefoniczną. Ilość miejsc ograniczona. 

 

 
 

 

W ŚWIECIE DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH 

23 styczeń, godz. 10.00 

W naszych warsztatach może wziąć udział każdy, kto nie boi się wyzwań!  

Sięgniemy do różnych dziedzin fizyki, aby pokazać Wam jak działa świat. 

Podczas warsztatów będziecie mieli okazję m.in. sprawdzić właściwości cieczy i ciał stałych 

oraz zobaczycie co to jest ciecz ferromagnetyczna i siła odrzutu. Własnoręcznie sprawdzicie 

jakie efekty wywołuje kula plazmowa! Zapraszamy na zabawy z fizyką! 

 

Wiek uczestników: 7-12 lat 

Czas trwania: 60 min. 

Bilety wstępu: 10 zł/os.(do nabycia przed wejściem na zajęcia) 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. Ilość miejsc ograniczona 
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DOK BISKUPICE 
 

ZAPRASZAMY W GODZ. 13.30 – 17.00: 

 

WARSZTATY PLASTYCZNE 

13 styczeń, godz. 13.30-17.00 

Bądźmy Kreatywni 

                           

WARSZTATY PROGRAMOWANIA 

14.01 styczeń, godz. 13.30-17.00 

warsztaty Lego Wedo i EV-3 

                                                          

WARSZTATY KRAWIECKIE 

15 styczeń, godz. 13.30-17.00                  

16 styczeń, godz. 13.30-17.00 

                         

 WARSZTATY SZCZUDLARSKIE 

17 styczeń, godz. 13.30-17.00 

Nauka chodzenia na szczudłach 

                           

Chętnych  prosimy o zgłoszenie udziału najpóźniej do 12 stycznia – obowiązuje pisemna 

zgoda rodziców na udział dzieci zajęciach.   

Nauka chodzenia na szczudłach odbywa się w sali widowiskowej – proszę pamiętać o obuwiu 

zmiennym. Zapewniamy komponenty na zajęcia plastyczne. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy : dokbiskupice@mok.art.pl  lub tel. 512 240 285 

 

 

DOK KOŃCZYCE 

 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

13 styczeń, godz. 9.00 

”KULECZKOWO- KOLOROWO”  

Kolorowe zwierzaki origami z kółek 

Pejzaż zimowy z kuleczek lub wydzieranka 

Fabryka witraży „Moje ulubione zwierzątko” 

 

WYJAZD DO KINA 

14 styczeń, godz. 9.00 

Wyjazd do kina Cinema City na bajkę 

 

WARSZTATY KREATYWNE 

15 styczeń, godz. 9.00 

Wyjazd na warsztaty do Cafe Silesia lub Parku12C 

 

WARSZTATY KULINARNE 

16 styczeń, godz. 9.00 

Warsztaty kulinarne z „Gosią” lub w „Przystanku 11” 
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ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

17 styczeń, godz. 9.00 

„PAPIEROWA REWIA MODY”  

Malujemy do muzyki 

Tworzymy kwiatowo - kubeczkowe stroje 

 

DOK PAWŁÓW 
 

„KULTURALNE PODRÓŻE – MAŁE I DUŻE” 

 

13 styczeń, godz. 8.00-14.00  

Kulturalnie w kinie – wizyta w Cinema Planet Zabrze 

 

14 styczeń, godz. 8.00-14.00  

Kulturalnie u Guliwera – czyli odwiedzamy Innowacyjny Plac Zabaw Centrum Rozrywki 

Guliwer 

 

15 styczeń, godz. 8.00-14.00 

Kulturalnie z naturą – czyli wizyta w Palmiarni Gliwice 

 

16 styczeń, godz. 8.00-14.00  

Kulturalnie z superbohaterami – czyli oglądamy przedstawienie muzyczne – musical „Zorro” 

w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 

 

17 styczeń, godz. 8.00-14.00 

Gotujemy z kulturą – czyli warsztaty kulinarne w Przystanku 11 

 

DOK GRZYBOWICE 

FERIE 2020 - 13-27 stycznia 2020 

  

ZIMOWA AKADEMIA SZACHOWA 

14, 15, 16 oraz 21, 22 i 23 stycznia, godz. 17.00 

Otwarte zajęcia szachowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mające na 

celu zapoznanie z dyscypliną szachową i rozwój wiedzy na jej temat. Prowadzone przez 

profesjonalnego instruktora. W trakcie zajęć przewidywana jest organizacja turnieju 

szachowego dla uczestników zajęć. 

 

GITAROWO! 

15 i 22 stycznia, godz. 18.00 

Spotkanie z gitarą dla wszystkich zainteresowanych dające możliwość wspólnego śpiewania  

i zapoznania się z instrumentem.  
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MŁODZI ŚPIEWAJĄ! 

22 stycznia, godz. 17.00 

Wspólne spotkanie na scenie i nauka poruszania się i występowania na scenie połączona  

z zajęciami wokalnymi dla dzieci i młodzieży. 

 

ZIMOWE FLORALE 

17 i 24 stycznia, godz. 16.00 

Zajęcia florystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu florystyki.  

Co można wykonać z kwiatów środku zimy? Zapraszamy na warsztaty, aby się tego 

dowiedzieć! 

 

 
KINO ROMA 
 

BAJKOWE FERIE 

 

W czasie ferii zimowych od 13.01-26.01.2020 planujemy w kinie seanse dla dzieci i 

młodzieży. Bajki  będą wyświetlane codziennie o godz.16 00 i  1800. Cena biletu: 8 zł/os. 

 

Grupy zorganizowane zapraszamy na przedpołudniowe seanse dodatkowe po wcześniejszej 

rezerwacji telefonicznej. Cena biletu: 5 zł/os. 

 

Szczegółowy program: www.kinoroma.zabrze.pl 
 

 

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru „Ferii w mieście razem z MOK”. Udział dzieci  

i młodzieży w zajęciach wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych (deklaracje do podpisu na miejscu). 

http://www.kinoroma.zabrze.pl/

