
 

Plan ferii organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury pod hasłem „ Przezimuj z MDK”. 

Zajęcia kierowane dla wszystkich dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Kielce.  

Poniedziałek 16 lutego 
Godziny Rodzaj zajęć uwagi Osoby odpowiedzialne 
9-12.15 Spotkanie inauguracyjne sekcji klarnetu                          

i saksofonu - muzyczne gry i zabawy 
DH Białogon M. Leśnik 

10-13.30 Bal na rozpoczęcie ferii- dla wszystkich 
uczestników Ferii z MDK ;  do udziału zapraszamy 
także dzieci z półkolonii. 

godz. 10- przygotowanie do balu, 
charakteryzacja; rozpoczęcie zabawy               
o godz. 11    s.108 

A.Lech-Bętkowska, S. Bętkowski,                   
M. Kuśmierczyk, E. Woińska, M. Kajtek,          
J. Stec, S. Nieczajew, G. Budziasz. 

8.30-13.30 Podstawa obróbki zdjęć cyfrowych;  ; zajęcia dla 
dzieci i młodzieży powyżej 10 lat, zapisy prowadzi 
p. Paweł Król 

 
ilość miejsc ograniczona 
s.214 

 
P. Król 

10-14 Babiniec  - imprez dla dziewcząt na której 
zaplanowano m.in. warsztaty biżuterii artystycznej 
stylizację karnawałową i letnią- pokaz makijażu, 
fryzur.  Zapisy prowadzi  p. Małgorzata Sęk 

 
ilość miejsc ograniczona, zajęcia dla 
dziewcząt  w wieku 7-12 lat 
s.208 

M. Sęk, E. Głowacka , I. Zawodnik 

10-14 Warsztaty językowo-wokalne – dla śpiewających 
w j. angielskim. 

 
zajęcia otwarte   s.211 

L. Sornat 

 
10-12 

 
Zajęcia w modelarni- budujemy maszyny latające. 

 
ilość miejsc ograniczona 
 

 
J. Dyk 

10.30-12 Warsztaty pianistyczne „ Fascynacje pianistyczne” 
i aranżacyjno kompozytorskie „ Wielogłosowość  
w muzyce, kompozytorskie próby twórcze” 

zajęcia otwarte dla początkujących                                    
i zaawansowanych 
s.112 

J. Sajdak 

 
10-12.15   

kl. I-III  gr. I 
 
 

12.15-14.30 
kl. I-III gr. II 

 

 
Warsztaty plastyczne 
„Latające, biegające – papierowy zwierzyniec”. 
Papieroplastyka. Wykonywanie zwierząt                 
z kartonu. Prace przestrzenne; zapisy prowadzi           
p. J. Biskup- Brykczyńska. 

 
ilość miejsc ograniczona 
proszę zabrać ostre nożyczki 
s.206 

 
J. Biskup-Brykczyńska 

 



 

Wtorek  17 lutego 
Godziny Rodzaj zajęć uwagi Osoby odpowiedzialne  
9-10.30 Zajęcia zespołu „ Grafit” s.108 G. Rem-Kret 

 
10-12.15 
kl. IV-VI 

 
12.15-14.30 
gimn. i lic. 

 

Warsztaty plastyczne: 
„Symbole w sztuce ludowej – rysunek i grafika w 
tradycyjnych wzorach (wyszywanki, pisanki, 
snycerstwo”. Prace rysunkowe (tusz, ołówek) 
inspirowane sztuką ludową Polski, Ukrainy, 
Rumunii, Gruzji. 
zapisy prowadzi p. J. Biskup- Brykczyńska 

 
ilość miejsc ograniczona 
s.206 

 
J. Biskup-Brykczyńska 

10-14.30 Półkolonie *szczegółowy  plan w zakładce 
półkolonie 

ilość miejsc ograniczona; zajęcia dla 
dzieci klas 0-III 

A. Lech-Bętkowska,S. Bętkowski, 
Z. Starzyńska , P. Król 

10-13 Zabawy integracyjne „Czy to bajka, czy nie bajka” 
- Witaj mój Czerwony Kapturku - zapoznanie z 
treścią utworu, wykonanie postaci występujących 
w bajce z plasteliny, kolorowych skrawków 
materiału, włóczki, itp. Osłuchanie i nauka 
piosenki „Czerwony Kapturek” 

ilość miejsc ograniczona; zajęcia dla 
dzieci w wieku 5-7 lat 
s.217 

 
M. Kajtek, E. Woińska, M. Kuśmierczyk 

10-13.30 XI Konkurs rozwiązywania zadań szachowych           
o Puchar Dyrektora MDK 

s.101 L. Samson 

10-12 Zajęcia w modelarni-budujemy maszyny latające. ilość miejsc ograniczona- modelarnia J. Dyk 
10.30-12 Otwarte warsztaty żonglerskie- uczymy się 

żonglerki. 
s.108 G. Rem-Kret 

11-14 Debiuty „Pokaz swój talent” – prezentacja 
różnorodnych umiejętności i talentów, wspólna 
zabawa* regulamin na naszej stronie mdkkielce.pl 

Uczestnikiem konkursu może być każdy 
solista, duet lub grupa osób w wieku do 
16 lat. 
Uczestnikami konkursu NIE mogą być 
laureaci ogólnopolskich konkursów, 
przeglądów, festiwali i tym podobnych- 
Galeria” Ślad”  MDK 

A.Wrzosek –Lesińska, D. Krzysztofik, G. 
Budziasz, L. Sornat 

12-15 Przesłuchania instrumentalne Muzyka jest 
przejawem ludzkiej kultury- dzieci lat do grupy       
„ Udany debiut”. 

dzieci w wieku 5-8 
s. 207 

M. Kudłaj 

12-14 Zajęcia formacji „ Takt” s.209 M. Sęk 
16-19.30 Wizyta sekcji klarnetu i saksofonu w Strawczynie. 

Wspólne muzykowania z MOD 
 M. Leśnik 



 

Środa 18 lutego 
Godziny Rodzaj zajęć uwagi Osoby odpowiedzialne  

10-14 
 

 

 

 

 

 

„KIDS FASHION” – Impreza adresowana jest dla 
dzieci  i młodzieży w każdym wieku ( szkoła 
podstawowa/gimnazjum /liceum), tych kreatywnych 
i nietuzinkowych, której celem jest rozwijanie 
wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności 
związanej z tematem mody  i projektowania 
ubioru. Uczestnicy będą mieli możliwość wykreować 
własne, przez siebie zaprojektowane  stylizacje, 
poznać historię i zagadnienia związane z modą,  
zapoznać się z trendami w projektowaniu odzieży 
oraz pokrewnymi dziedzinami  takimi jak wizaż czy 
makijaż. * regulamin w zakładce Kids Fashion 

godz.9.30 rejestracja uczestników; 
 
Warunkiem udziału w konkursie jest 
zgłoszenie uczestnika w terminie do 
13.02.2015r. w siedzibie MDK przy ul. 
Kozia 10a Kielce. Ilość miejsc ograniczona 
ze względów organizacyjnych, liczy się 
kolejność zgłoszeń. 

Galeria „ Ślad” MDK 
 

O. Hildebrandt, Z. Starzyńska,                 
E. Głowacka, J. Biskup-Brykczyńska  
 

 

 

 

8.30-
13.30 

Podstawa obróbki zdjęć cyfrowych; ; zajęcia dla 
dzieci i młodzieży powyżej 10 lat, zapisy prowadzi p. 
Paweł Król 

 
ilość miejsc ograniczona 
s.214 

P. Król 

 9-14 Nauka gry na saksofonie- zajęcia dla początkujących DH Białogon M. Leśnik 
10-14.30 Półkolonie *szczegółowy  plan w zakładce 

półkolonie 
 

ilość miejsc ograniczona 
L. Sornat, J. Gajek, J. Biskup-Brykczyńska  

10-13 Zajęcia taneczne zespołu Vertigo  D. Krzysztofik 
10-13 Zabawy integracyjne „Czy to bajka, czy nie bajka” 

Kto zgubił złoty pantofelek?” - wysłuchanie treści 
bajki (płyta CD).Praca plastyczna „Złoty pantofelek” i 
ozdabianie koralikami, cekinami. Zabawy 
integracyjne „kolorowe buty”, „Wesołe przymiarki. 

ilość miejsc ograniczona;  zajęcia dla 
dzieci w wieku 5-7 lat 
s.217 

 
M. Kajtek, E. Woińska, M. Kuśmierczyk 

10-12 Zajęcia w modelarni- budujemy maszyny latające. ilość miejsc ograniczona J. Dyk 
10-12 Zajęcia formacji „ Takt” s.209 M. Sęk 
12-15 Otwarte warsztaty teatralne pod kierunkiem 

aktorów Teatru im. S. Żeromskiego  cz. I, casting do 
ról teatralnych 

zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
s.108 

M.Kudłaj, S. Nieczajew, I. Zawodnik,                   
B. Stępień 

 

 



 

 

 

 

Czwartek 19 lutego 
Godziny Rodzaj zajęć uwagi Osoby odpowiedzialne 

8.30-13.30 Podstawa obróbki zdjęć cyfrowych; ; zajęcia dla 
dzieci i młodzieży powyżej 10lat, zapisy prowadzi p. 
Paweł Król 

 
ilość miejsc ograniczona 
s.214 

P. Król 

9-12.15 Nauka gry na saksofonie- zajęcia dla 
średniozaawansowanych 

DH Białogon M. Leśnik 

10-14.30 Półkolonie *  szczegółowy  plan na naszej stronie 
mdkkielce.pl 

 
ilość miejsc ograniczona 

A.Lech- Bętkowska, S. Bętkowski 

 
10-12.15    
kl. IV-VI 

Warsztaty plastyczne: 
„Wiosenne zwyczaje narodów Europy – Bułgaria, 
Czechy, Gruzja, Polska”. Wykonywanie bułgarskich 
martenic (wiosennych pomponów życzeń) z wełny i 
papierowych ozdób ;  zapisy prowadzi p. J. Biskup - 
Brykczyńska 

 
ilość miejsc ograniczona 
proszę zabrać ostre nożyczki 
s.206 

J. Biskup-Brykczyńska 

10-13 Zabawy integracyjne „Czy to bajka, czy nie bajka” O 
czym opowiesz, drewniany chłopczyku - 
opowiadanie fabuły „Pinokia” przez nauczyciela, 
wykonanie ludzika z materiałów takich jak: 
styropianowe kulki różnej wielkości, patyczki, 
wykałaczki, włóczka, kolorowy papier, klej „Magic”. 
Zabawy ruchowo - rytmiczne przy piosence „Fiku 
miku, pajacyku” 

 
ilość miejsc ograniczona;  zajęcia dla 
dzieci w wieku 5-7 lat 
s.217 

M. Kajtek, E. Woińska 

10-13 Zajęcia taneczne zespołu Vertigo  D. Krzysztofik 
12-15 Otwarte warsztaty teatralne pod kierunkiem 

aktorów Teatru im. S. Żeromskiego  cz. II, casting do 
ról teatralnych 

zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
Galeria „ Ślad” MDK 

M.Kudłaj, S. Nieczajew, I. Zawodnik,                   
B. Stępień 

12-13.30 Otwarte warsztaty żonglerskie- uczymy się 
żonglerki 

s.209 G. Rem-Kret 

13.30-15 Zajęcia zespołu „ Grafit” ilość miejsc ograniczona s.209 G. Rem-Kret 



 

 

Piątek 20 lutego 
Godziny Rodzaj zajęć uwagi Osoby odpowiedzialne 

8.30-13.30 Podstawa obróbki zdjęć cyfrowych; ; zajęcia dla 
dzieci i młodzieży powyżej 10lat, zapisy prowadzi 
Paweł Król 

 
ilość miejsc ograniczona 
s.214 

P. Król 

10-14.30 Półkolonie  *  szczegółowy  plan na naszej stronie 
mdkkielce.pl 

 
ilość miejsc ograniczona 
 

P. Sękowski, L. Sornat 

godz.9 Wyjazd do Sobkowa – Zamek Rycerski  spotkanie       
z historią oraz  zabaw rekreacyjne  na powietrzu       
( m.in. kulig lub bryczka) , zapisy prowadzi               
p. J. Gajek 

zbiórka godz.9.00. wyjazd 9.15 – ilość 
miejsc ograniczona 
 
składka 20 zł 

J. Gajek, S. Nieczajew, I. Zawodnik, J. Stec 

10-13.30 Szachowe mecze zawodników z rankingiem 
krajowym i Elo. Partie treningowe w grupach 
wiekowych. *informacje na naszej stronie 
mdkkielce.pl 

s.111 L. Samson 

10-12.30 Warsztaty teatralne „ Świat dźwięków Pana 
Tuwima” . 

zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym  s.  108 

B. Stępień 

10-13 Zabawy integracyjne „Czy to bajka, czy nie bajka” 
„Miauczy kotek miau, czego kotku byś chciał”. 
Osłuchanie z piosenkami do bajki „Kot w butach” 
oraz zapoznanie z treścią bajki, rozwiązywanie 
zagadek literacko – obrazkowych związanych z 
utworem. Praca plastyczna „Kolorowe buty”, 
ozdabianie modeli butów według pomysłu dzieci 
różnorodnymi materiałami plastycznymi. 

 
Ilość miejsc ograniczona; zajęcia dla 
dzieci w wieku 5-7 lat 
s.217 

M. Kajtek, E. Woińska 

10-14.30 
gimn. lic 

 

Warsztaty plastyczne 
Byt określa świadomość – estetyka na co dzień”. 
Odnawianie stołów w pracowni plastycznej metodą 
decoupage’u. zapisy prowadzi p. J. Biskup – 
Brykczyńska 

 

 
ilość miejsc ograniczona 
s.206 

J. Biskup-Brykczyńska 

15-19 Wizyta w GOK Łopuszno, wspólne muzykowanie.  M. Leśnik 
 



 

 

 

Poniedziałek 23 lutego 
Godziny Rodzaj zajęć uwagi Osoby odpowiedzialne 

8.30-13.30 Projektowanie stron internetowych . Podstawy 
HTML; zajęcia dla dzieci i młodzieży od  12 lat, 
zapisy prowadzi p. Paweł Król   

 
ilość miejsc ograniczona 
s.214 

P. Król 

9-12.15 Zajęcia dla początkujących na saksofonie altowym 
i tenorowym oraz klarnecie 

DH Białogon M. Leśnik 

10-14.30 Półkolonie *  szczegółowy plan na naszej stronie 
mdkkielce.pl 

ilość miejsc ograniczona  A.Lech-Bętkowska, S. Bętkowski, B. Stępień 

10-13  Zabawy integracyjne „ Jak karnawał to karnawał”  
„Taniec przytupaniec”, „Chusteczka”, „Balonik”, 
itp. 
Praca plastyczna „Maska karnawałowa” - 
wykonanie różnorodnych masek i ozdabianie 
różnorodnymi elementami (m. in. cekiny, koraliki, 
kolorowy papier, piórka).Nauka piosenki i zabawy 
ruchowe w oparciu o utwór „Zimowa poleczka” 
 

 
ilość miejsc ograniczona; zajęcia dla dzieci 
w wieku 5-7 lat 
s.217 

M. Kajtek, E. Woińska 

od godz.10  Pasje i Talenty - przesłuchania wokalne * 
regulamin na naszej stronie mdkkielce.pl 
  gr. I kl. 0-III 
  gr. II kl. IV-VI 
 gr. III gimnazjum 

Galeria „ Ślad” MDK 
 

G. Budziasz, J. Litwin, E. Bocheńska,                
J. Sajdak, P. Surma 

10-13 
Kl. IV-VI 

Pasje i Talenty – konkurs plastyczny * regulamin 
na naszej stronie mdkkielce.pl 

s. 209 Z. Starzyńska,  J. Biskup-Brykczyńska, E. 
Głowacka, O. Hildebrandt 

10-12 Zajęcia w modelarni- budujemy maszyny latające ilość miejsc ograniczona J.Dyk 
 

 

 



 

Wtorek  24 lutego 
Godziny Rodzaj zajęć uwagi Osoby odpowiedzialne  

8.30-13.30 Projektowanie stron internetowych . Podstawy 
HTML; zajęcia dla dzieci i młodzieży od 12 lat, 
zapisy prowadzi p. Paweł Król   

ilość miejsc ograniczona 
s.214 

P. Król 

9-13.15 Wspólne zabawy z instrumentami perkusyjnymi. 
Zagadki muzyczne . Muzyczne fotografie. 
Wręczenie dyplomów. 

DH Białogon.  M. Leśnik 

10-14.30 Półkolonie * szczegółowy plan na naszej stronie 
mdkkielce.pl 

 
ilość miejsc ograniczona 

B. Misztal. L. sornat 

10-12 Zajęcia w modelarni- budujemy maszyny latające Ilość miejsc ograniczona J. Dyk 
10-13 Zabawy integracyjne „ Jak karnawał, to karnawał” 

Zapoznanie z opowiadaniem „Dziecięcy 
karnawał”, wykonanie bibułkowych przebrań, 
spódnic, peleryn i czapek. Gry i zabawy w oparciu 
o utwory muzyczne „Zimowy walczyk” itp. 

ilość miejsc ograniczona; zajęcia dla dzieci 
w wieku 5-7 lat 
s.217 

M.Kajtek, E. Woińska  

10-13.20 Szachy II runda meczów XI Konkursu 
rozwiązywania zadań szachowych o Puchar 
Dyrektora MDK; omówienie prawidłowego 
sposobu rozwiązywania zadań  

s.101 L. Samson 

od godz. 10 Pasje i Talenty – przesłuchania wokalne * 
regulamin na naszej stronie mdkkielce.pl 
- gr. IV szkoły ponadgimnazjalne 
 gr. V- zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne 

Galeria „ Ślad” MDK 
 

G. Budziasz, J. Litwin, E. Bocheńska,                
J. Sajdak, P. Surma 

od godz. 9 Pasje i Talenty – konkurs choreograficzny * 
regulamin na naszej stronie mdkkielce.pl 

Mała Scena KCK ; godz. 9 rejestracja 
uczestników, próba parkietu 

M. Sęk, D. Krzysztofik. G. Rem-Kret, A. 
Wrzosek-Lesińska  

10-13 
gimnazjum 

Pasje i Talenty – konkurs plastyczny  * regulamin 
na naszej stronie mdkkielce.pl 

s.209 
 

Z. Starzyńska,  J. Biskup-Brykczyńska, E. 
Głowacka, O. Hildebrandt 

10-14 Wycieczka do Parku Etnograficznego w Tokarni" 
Tam, gdzie sianem pachnie i historią" -
zdobywanie sprawności pradziadków, ognisko, 
przejażdżka bryczką / saniami, spacer śladami 
historii. 
 Zapisy u p. Anety Lech- Bętkowskiej. 

ilość miejsc ograniczona; zbiórka godz. 
9.30 
 
składka 20 zł. 

A.Lech-Bętkowska, S. Betkowski, J. Gajek, 
M. Kuśmierczyk, J. Stec 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa 25 lutego 
Godziny Rodzaj zajęć uwagi Osoby odpowiedzialne 

10-14.30 Półkolonie * szczegółowy plan na naszej stronie 
mdkkielce.pl  

ilość miejsc ograniczona  A .Lech-Bętkowska, S. Bętkowski 

od godz. 11 Pasje i Talenty – konkurs instrumentalny * 
regulamin na naszej stronie mdkkielce.pl 

Galeria „Ślad” M. Kudłaj, I. Zawodnik, B. Misztal. J. Sajdak, 
P. Sękowski, J. Stec 

10-12 Zajęcia w modelarni- budujemy maszyny latające ilość miejsc ograniczona   J. Dyk 
10-13 Zabawy integracyjne „ Nasza ojczyzna - 

Świętokrzyskie” Zapoznanie z symbolami naszego 
regionu oraz historią powstania Kielc. Nauka 
piosenki „Hej, jadą czarownice”. Malowanie, 
kolorowanie ilustracji postaci przedstawiających 
zabytki związane z regionem świętokrzyskim. 

ilość miejsc ograniczona; zajęcia dla dzieci 
w wieku 5-7 lat 
s.217 

M. Kajtek, E. Woińska  



 

 

 

Czwartek 26 lutego 
Godziny Rodzaj zajęć uwagi Osoby odpowiedzialne 

10-13 Zabawy integracyjne „Gdy zadymka w polu gra” 
Słuchanie przygód pingwina Pik-Poka. 
Komponowanie zimowego pejzażu za pomocą 
kolorowych figur geometrycznych i naklejanie ich 
na ciemnym kartonie. Zabawy manipulacyjno-
konstrukcyjne, zabawy integracyjne. 

 
ilość miejsc ograniczona; zajęcia dla dzieci 
w wieku 5-7 lat 
s.217 

M. Kajtek, E. Woińska  

10-14.30 Półkolonie * szczegółowy plan na naszej stronie 
mdkkielce.pl 

ilość miejsc ograniczona B. Misztal. M. Kuśmierczyk 

11-14 „ Pasje i Talenty” - Koncert Laureatów oraz  
Gala finałowa laureatów Konkursu Rozwiązywania 
Zadań Szachowych. 

Mała Scena KCK G. Budziasz, J. Litwin, E. Bocheńska,                
J. Sajdak, P. Surma 
Z. Starzyńska,, E. Głowacka, O. Hildebrandt 
M. Sęk, D. Krzysztofik. G. Rem-Kret, A. 
Wrzosek-Lesińska 

11-14 Warsztaty muzyczne „Feryjny muzykomaniak” – 

• Muzyczne Koło fortuny, 
• rytmiczne zabawy muzyczne, 
• Dziecięca Piosenka Aktorska, 
• Muzyka z niczego, 
• Kalambury i zagadki muzyczne, 
• Komórkowa Lista Przebojów, 
• quiz wiedzy o muzyce, 
• Dziecięce Karaoke „na żywo”. 

Zapisy u p. Anety Lech-Bętkowskiej 

ilość miejsc ograniczona ; zajęcia otwarte 
dla dzieci w wieku szkolnym  
 
s. 108 

A.Lech-Bętkowska, S. Bętkowski 

17 Pasje i Talenty - Koncert  Laureatów konkursu 
instrumentalnego. 

Galeria „ Ślad” M. Kudłaj, I. Zawodnik, B. Misztal. J. Sajdak, 
P. Sękowski, J. Stec 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

 

*Półkolonie : składka 50 zł/ tydzień  przeznaczona będzie  wyłącznie na zakup  biletów wstępów, przejazdów ,materiałów  niezbędnych do realizacji   
                       programu. 
 
* Wycieczka do Sobkowa – składka w wysokości 20 zł przeznaczona będzie na ubezpieczenie przejazdu oraz posiłek  
* Wycieczka do Parku Etnograficznego w Tokarni  składka w wysokości 20 zł przeznaczona będzie na ubezpieczenie przejazdu oraz posiłek 
 
 

 

Piątek 27 lutego 
Godziny Rodzaj zajęć uwagi Osoby odpowiedzialne  

10-12.30 Warsztaty teatralne – etiudy ( ruch i gest 
sceniczny) 

s.108 B. Stępień 

10-14.30 
 

Półkolonie * szczegółowy plan na naszej stronie 
mdkkielce.pl 

ilość miejsc ograniczona J. Stec, S. Nieczajew, I. Zawodnik,               
J. Gajek. G. Budziasz 

10-14.30 Zimowe karaoke Galeria” Ślad” 
 

J. Litwin 


