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WAKACJE Z PRZYGODĄ I PRZYRODĄ

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU
UL. 3 MAJA 91 A, tel. 32 278 08 02, 531 614 667

•

AHOJ PRZYGODO I PRZYRODO! - spotkanie z niezwykłym pieskiem,
połączone z wernisażem wystawy „Przyroda świata” oraz zajęciami plastycznymi
26 czerwca, godz. 10.00

Zapraszamy na wystawę prac dzieci z całego świata pochodzący ze zbiorów Galerii
i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, która zawiera ponad 500 000 małych
dzieł. W Galerii MOK zaprezentowane
zostaną prace ukazujące faunę widzianą
oczami dzieci pochodzących z różnych
zakątków naszej kuli ziemskiej. Wystawa
została
stworzona
specjalnie
dla
najmłodszych – obrazy znajdują się na
wysokości wzroku dzieci, co znacząco ułatwi
jej oglądanie. Zwiedzający będą mogli
przekonać się, czy ich rówieśnicy z innych
krajów
postrzegają
przyrodę
równie
kolorowo, jak oni sami.
Wernisażowi wystawy towarzyszyć będzie spotkanie z czteronożnym mieszkańcem
Zabrza, który swoim psim urokiem jest w stanie zdobyć serca nie tylko dzieci, oraz pokaz psich
sztuczek, spotkanie z mega maskotką, zdobycie praktycznej wiedzy na temat pielęgnacji
zwierzątek domowych, możliwość adopcji kotka lub pieska, dla chętnych zbiórka darów dla
schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Psitul mnie" a także warsztaty plastyczne. Dzieci na
specjalnie przygotowanych pocztówkach namalują najładniejsze zielone miejsce Zabrza, a my
wyślemy je w niezwykle magiczne miejsce, gdzie…? Tego dowiecie się bezpośrednio
na spotkaniu z „Ahoj przygodo i przyrodo!”.
Wiek uczestników: w każdym wieku :-)
Czas trwania: ok. 80 minut
Bilety wstępu: 5 zł/os. (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

•

WARSZTATY MAŁEGO OGRODNIKA
28 czerwca, godz. 10.00

W trakcie warsztatów dzieci poznają podstawowe
techniki ogrodnicze, a także sami wybierają sadzonkę
i eko-doniczkę, do której sadzą roślinkę i ozdabiają ją
według własnego uznania. Sadzonki dzieci zabierają do
domu. Uczestnicy warsztatów zgłębiają wiedzę
przyrodniczą, ekologiczną oraz plastyczną.
Wiek uczestników: 3-5 lat
Czas trwania: ok. 50 minut
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

•

BAL PRZEBIERAŃCÓW – TWÓJ ULUBIONY ZWIERZAK
3 lipca, godz. 10.00

Dyskoteka z zabawami animacyjnymi dla
małych i dużych. W tym roku inspiracją jest zabawa
z przyrodą. Do swojego gniazda zaprosi nas wesoły
bocian, a współpracy nauczy mrówka sznurówka.
Mały odkrywco - zabieraj swoją lupę, siatkę na
motyle i przychodź balować pod mikroskopem! A
co więcej - przybądź przebrany za swoje ulubione
zwierzątko.
Najładniejsze przebrania nagrodzimy!!!
Wiek uczestników: 4 – 17 lat
Czas trwania: ok. 80 minut
Bilety wstępu: 10 zł/os (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

•

ŚWIECĄCE BIEDRONKI - warsztaty z techniki czarnego teatru
5 lipca, godz. 10.00

Połączenie warsztatów plastycznych z teatrem.
Tym razem uczestników warsztatów czeka
przygoda z Czarnym Teatrem, który wywodzi się
z Czeskiej techniki lalkarskiej i polega
na animowaniu przedmiotów w
całkowicie
czarnej przestrzeni za pomocą fluorescencyjnych
farb i światła UV. W przeciągu 3 godzin
warsztatów uczestnicy tworzą i malują rekwizyty.
W cenie warsztatów wszystkie materiały do przeprowadzenia warsztatów – brystole, materiały,
karki, farby UV, lampa ze światłem ultrafioletowym.
Uczestnicy są proszeni o przyjście w CZARNYCH STROJACH.
Wiek uczestników: 5 – 17 lat
Czas trwania: ok. 180 minut
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

•

WARSZTATY MAŁEGO OGRODNIKA
10 lipca, godz. 10.00

W trakcie warsztatów dzieci poznają podstawowe
techniki ogrodnicze, a także sami wybierają sadzonkę
i wykonują eko doniczkę, do której sadzą roślinkę
i
ozdabiają
ją
według
własnego
uznania.
Sadzonki dzieci zabierają do domu. Uczestnicy
warsztatów zgłębiają wiedzę przyrodniczą, ekologiczną
oraz plastyczną.
Wiek uczestników: 6 - 8 lat
Czas trwania: ok. 50 minut
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

•

SŁONIOSZULE I INNE ZWIERZĘTA ZAMIESZKUJĄCE NASZĄ PRALKĘ –
spektakl interaktywny

12 lipca, godz. 10.00
Maciuś to chłopiec, który bardzo nie lubi pomagać
w codziennych porządkach. Wyrzucanie świeci? - nuda!
Zamiatanie pokoju? - nuda! Ścieranie kurzu? - nuda!
Generalnie prace domowe to jedna, wielka nuda; ale co
by się stało, gdyby nagle koszule zaczęły mówić?
Czy pończochy mamy, to na pewno pończochy, czy może
raczej dwa zaciekle walczące ze sobą węże? Gdzie porwali
lewą, czyli skarpetę marzącą o zostaniu mrówką? Jedno jest
pewne – dla Maciusia, to będzie wyjątkowe sprzątanie!
Wiek uczestników: 4- 17 lat
Czas trwania: ok. 60 minut
Bilety wstępu: 10 zł/os (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

• DLACZEGO KWIATY PACHNĄ, A MRÓWKI GRYZĄ? - warsztaty z przyrody
17 lipca, godz. 10.00
Czy koń śpi na leżąco? Czy ośmiornice żyją w Polsce?
Świat przyrody kryje w sobie wiele tajemnic
i niespodzianek i jest bardzo ciekawy! Na te wszystkie
mega ciekawe pytania ze świata przyrody postaramy
się odpowiedzieć na naszych warsztatach z przyrody.
Wiek uczestników: 5 - 12 lat
Czas trwania: ok. 50 minut
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

•

PODRÓŻ PRZEZ KRAJE Z KAMISHIBAJEM

26 lipca, godz. 10.00
Kamishiabi to bardzo stara, ludowa forma
inscenizacji
teatralnej.
W
rytm
wschodnich dźwięków i za pomocą dużych kart oraz
magicznej skrzynki, widzowie przenoszą się do
świata baśni i bajek inspirowanych Japonią, Francją,
czy
Stanami
Zjednoczonymi.
Mini spektakle przeplatane są warsztatami
twórczego opowiadania bajek i tworzenia
papierowego teatru. Dzięki temu wszyscy uczestnicy nie tylko poznają tę orientalną technikę,
ale wyjdą z warsztatów z własną, autorską bajką o zwierzątkach.
Wiek uczestników: 5 – 12 lat
Czas trwania: ok. 90 minut
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

•

WARSZTATY MAŁEGO OGRODNIKA
31 lipca, godz. 10.00

W trakcie warsztatów dzieci poznają podstawowe techniki
ogrodnicze, a także sami
wybierają sadzonkę
i eko-doniczkę, do której sadzą roślinkę i ozdabiają ją
według własnego uznania. Sadzonki dzieci zabierają do
domu. Uczestnicy warsztatów zgłębiają wiedzę
przyrodniczą, ekologiczną oraz plastyczną.
Wiek uczestników: 3-5 lat
Czas trwania: ok. 50 minut
Bilety wstępu: 10 zł/os. (do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

• PÓŁKOLONIE Z KLOCKAMI LEGO® – Bricks4Kidz
16 – 20 lipca, godz. 7.30 – 16.30
Galaxy - Star Wars
Niech moc będzie z Wami! Bądźcie gotowi, aby bronić honoru i walczyć z ciemną stroną mocy!
Postaramy się w dzieciakach obudzić rycerzy Jedi w świecie Gwiezdnych Wojen. Będą one
miały ważną misję do odegrania, wykorzystując wyjątkowe umiejętności
i odwagę. Dołącz do Rady młodych rycerzy Jedi i wspomóż ich budując specjalne obiekty,
pojazdy i urządzenia z klocków LEGO®.
Wykorzystuj wszystkie możliwe materiały od zwykłych klocków, po mechanizmy z zębatkami,
silniczki. Wyobraźnia i kreatywność będą z Wami i pozwolą zatopić się w wyjątkowym świecie
bohaterów tego kultowego filmu, gdzie jasna strona zawsze ostatecznie wygrywa z ciemną.
23-27 lipca, godz. 7.30 – 16.30
Mining & Crafting
Minecraft to kultowa gra polegająca na budowaniu świata za pomocą sześcianów. Dzieci wcielą
się w rolę architektów świata 3D. Za pomocą klocków LEGO® stworzą niesamowitą przestrzeń
i wypełnią ją postaciami Steve’a, Skeletona’ a nawet Endermana. Każdego dnia dzieci będą

musiały stawić czoła nowym wyzwaniom, budując modele i tworząc kluczowe elementy z tej
popularnej gry. Możemy zagwarantować rozwój wyobraźni oraz umiejętności konstruowania
charakterystycznych budowli i postaci z wykorzystaniem niezliczonej ilości klocków Lego®.
Zajęcia odpłatne. Zapewniona opieka 2 animatorów oraz pełne wyżywienie.
Wiek uczestników: 5- 8 lat
Zapisy i informacje: gliwice@bricks4kidz.com lub pod numerem tel. 607 708 026.

https://www.bricks4kidz.com.pl/gliwice/

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY
W ZABRZU - PAWŁOWIE
UL. SIKORSKIEGO 114, tel. 32 275 12 86

W tym roku proponujemy dzieciom dwa tygodnie pod hasłem „Czeladnicy na start, czyli
szlakiem ginących zawodów”.
•

KUCHNIA NASZEJ BABCI – CZĘŚĆ I
Mali czeladnicy pieką kolorowe naleśniki. Warsztaty kulinarne w Przystanku 11.
25 czerwca – zajęcia płatne

•

AGROTURYSTYKA U KOWOLA W KUŹNI RACIBORSKIEJ
Czeladnicy poznają zakamarki starej kuźni.
26 czerwca – zajęcia płatne

•

KOPALNIA SREBRA W TARNOWSKICH GÓRACH
Czeladnicy zamieniają się w dawnych gwarków.
27 czerwca – zajęcia płatne

•

OGRÓD BOTANICZNY
W RADZIONKOWIE
Czeladnicy na tropie tajemnych ziół.
28 czerwca – zajęcia płatne

•

SKANSEN W PSZCZYNIE - WARSZTATY PSZCZELARSTWA
Czeladnicy uczą się od starych bartników.
29 czerwca – zajęcia płatne

•

JAK PORADZIĆ SOBIE BEZ GPS-a
Mali czeladnicy uczą się technik dawnych tropicieli – warsztaty w Ogrodzie
Botanicznym w Mikołowie
2 lipca – zajęcia płatne

•

JAK PRACOWALI DAWNIEJ KOLEJARZE?
Mali czeladnicy wyruszają na wyprawę kolejką wąskotorową w Rudach Raciborskich.
3 lipca – zajęcia płatne

•

NADLEŚNICTWO BRYNEK
Mali czeladnicy szukają odpowiedzi na pytanie, czym trudnił się dziegciarz?
4 lipca – zajęcia płatne

•

KUCHNIA NASZEJ BABCI – CZĘŚĆ II
Mali czeladnicy lepią pierogi.
Warsztaty kulinarne w Przystanku 11.
5 lipca – zajęcia płatne

•

ŻARKI – MUZEUM RZEMIOSŁ
Mali czeladnicy podsumowują swą wielką
podróż po szlakach ginących zawodów.
6 lipca – zajęcia płatne

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
Cena zajęć obejmuje koszty autokarów i warsztatów.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY
W ZABRZU - KOŃCZYCACH
UL. DOROTKI 3, tel. 32 275 04 05
•

SIANOWE ZWIERZAKI
- warsztaty rękodzieła
- gry i zabawy zręcznościowe
25 czerwca, godz. 9.00 – 12.00

•

WYJAZD NA BAJTEL GRUBĘ
- gry i zabawy
- warsztaty tematyczne
26 czerwca, godz. 9.00 – 14.00

•

W KRAINIE CHEMII
- pokaz chemiczny
- gry i zabawy na świeżym powietrzu
27 czerwca, godz. 9.00 – 12.00

•

WYJAZD DO KINA ROMA
28 czerwca, godz. 9.00 – 12.00

•

PIERA, SUSZA I BIGLUJA
- zajęcia w Cafe Silesia
29 czerwca, godz. 9.00 – 12.00

•

MOJE UKOCHANE ZWIERZĄTKO
- zabawa z masą solną
- ozdabiamy ramki na zdjęcia
2 lipca, godz. 9.00 – 12.00

•

NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT / POZNAJEMY FLORĘ OGRODU
- plener malarski w Ogrodzie Botanicznym
- warsztaty
3 lipca, godz. 9.00 – 14.00

•

NAJPIĘKNIEJSZE BAŚNIE I LEGENDY POLSKIE
- warsztaty
- zajęcia w Cafe Silesia – zwiedzanie wystawy
4 lipca, godz. 9.00 – 12.00

•

WYJAZD DO KINA
(PLAZA – RUDA ŚL.)
5 lipca, godz. 9.00 – 14.00

•

KOLOROWO I WESOŁO - FESTIWAL
BANIEK MYDLANYCH
- piknik w DOK-u
- zakończenie wakacji tradycyjnymi pierogami
6 lipca, godz. 9.00 – 12.00

ŚWIETLICA DZIELNICOWA
W ZABRZU - GRZYBOWICACH
UL. BADESTINUSA 60, tel. 32 273 82 58
2 – 15 lipca oraz 13 - 31 sierpnia
•

PONIEDZIAŁKI
Zajęcia dla dzieci:
- godz. 16.00 – zajęcia świetlicowe - tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe,
piłkarzyki, komputery, x-boxy (zajęcia bezpłatne)
Zajęcia dla dorosłych:
- godz. 16.00 – próby zespołu Blue Dragonfly z możliwością nauki gry na gitarze
(zajęcia bezpłatne)
- godz. 17.00 – próby zespołu muzycznego Radiooaktywni (zajęcia bezpłatne)

•

WTORKI
Zajęcia dla dzieci:
- godz. 17.00 – zajęcia świetlicowe tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe, piłkarzyki,
komputery, x-boxy
(zajęcia bezpłatne)
- godz. 17.00 – zajęcia szachowe dla przedszkolaków
z profesjonalnym trenerem (zajęcia bezpłatne)
- godz. 17.30 – zajęcia plastyczne dla dzieci
i młodzieży z instruktorem (zajęcia bezpłatne)
- godz. 18.00 – zajęcia szachowe dla dzieci szkolnych
z profesjonalnym trenerem (zajęcia bezpłatne)
- godz. 19.00 – zajęcia świetlicowe - tenis stołowy,
gry i zabawy świetlicowe, piłkarzyki, komputery,
x-boxy (zajęcia bezpłatne)
Zajęcia dla dorosłych:
- godz. 19.00 – próby zespołu Blue Dragonfly z możliwością nauki gry na gitarze
(zajęcia bezpłatne)

•

ŚRODY
Zajęcia dla dzieci:
- godz. 16.00 – zajęcia świetlicowe - tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe,
piłkarzyki, komputery, x-boxy (zajęcia bezpłatne)
- godz. 17.00 – zajęcia wokalno-instrumentalne dla dzieci (zajęcia bezpłatne)

- godz. 18.30 – zajęcia świetlicowe - tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe,
piłkarzyki, komputery, x-boxy (zajęcia bezpłatne)
Zajęcia dla dorosłych:
- godz. 17.00 – próby zespołu muzycznego Radiooaktywni (zajęcia bezpłatne)
•

CZWARTKI
Zajęcia dla dzieci:
- godz. 16.30 – zajęcia świetlicowe - tenis
stołowy, gry i zabawy świetlicowe, piłkarzyki,
komputery, x-boxy (zajęcia bezpłatne)
- godz. 17.00 – próby młodzieżowego zespołu
tanecznego (zajęcia bezpłatne)
- godz. 17.00 – zajęcia szachowe dla
przedszkolaków z profesjonalnym trenerem
(zajęcia bezpłatne)
- godz. 18.00 – zajęcia szachowe dla dzieci szkolnych z profesjonalnym trenerem
(zajęcia bezpłatne)
Zajęcia dla dorosłych:
- godz. 17.00 – próby zespołu muzycznego Radiooaktywni (zajęcia bezpłatne)

•

PIĄTKI
Zajęcia dla dzieci:
- godz. 16.00 – kółko florystyczne dla dzieci i młodzieży z profesjonalną florystką
(zajęcia bezpłatne)
- godz. 17.00 – zajęcia świetlicowe - tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe,
piłkarzyki, komputery, x-boxy (zajęcia bezpłatne)
Zajęcia dla dorosłych:
- godz. 17.00 – kółko florystyczne dla dorosłych z profesjonalną florystką (zajęcia
bezpłatne)

Dodatkowo półkolonie organizować będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Zabrzu-Grzybowicach. Szczegóły
w Świetlicy.

DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY
W ZABRZU - BISKUPICACH
UL. KOSSAKA 23, tel. 32 274 73 38
•

WARSZTATY Z KODOWANIEM

• Budowanie, programowanie robotów
LEGO WEDO i LEGO EV-3
27 – 29 sierpnia, godz. 13.00 – 16.00
• Warsztaty fotograficzne i filmowe,
lustrzanki – profesjonalna obsługa
30 – 31 sierpnia, godz. 13.00 – 16.00

Ponadto młodzież może dołączyć do zajęć organizowanych wspólnie przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury
i Ośrodek Kuratorski nr 1 przy udziale Rady Dzielnicy Biskupice codziennie w lipcu i sierpniu od godz. 16.00.

KINO ROMA W ZABRZU,
UL. PADLEWSKIEGO 4, tel. 32 271 62 91
• BAJKOWE KINO LETNIE
29 czerwca – 8 lipca
- godz. 16.00 – 7 krasnoludków i Królewna Śnieżka. Nowe Przygody
- godz. 18.00 – Ozzy
20 sierpnia – 31 sierpnia
- godz. 16.00 – Złoty Koń
- godz. 18.00 – Operacja Arktyka
Bilety: 5 z/os.

_______________________ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY _______________________
Zabrze 41-800, ul. 3 Maja 91 a
tel. 32 278 08 02, 531 614 667
e-mail: kontakt@mok.art.pl

