
FERIE ZIMOWE W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY 
 

 
 
 

 

Poniedziałek 3 lutego  

Godz. Rodzaj zajęć  Miejsce / Uwagi 
8.30-13 Projektowanie stron internetowych – podstawy HTML MDK,  s. 214- zajęcia dla dzieci i młodzieży od 12 lat  

10-13 Babiniec Impreza skierowana do dziewcząt w wieku 10-13 lat:  
wykonywanie biżuterii, robimy biżuterie z filcu, pokaz robienia 
kolczyków, konkursy, poczęstunek - herbata 

MDK, s. 209 
Ilość miejsc ograniczona:   20 osób 
zapisy u p. M. Sęk 

10-11.30 Warsztaty plastyczne- decoupage MDK, s. 104 – zajęcia dla dzieci z klas 0-III SP, grupa do 12 
osób 

11-14 Bal na rozpoczęcie ferii , karaoke Młodzieżowy Dom Kultury 

11-12.30 
12.40-14.10 

Warsztaty  gitarowe dla uczestników „Pasji i Talentów” MDK 

9.10-9.55 
10-11.30 

11.40-13.10 
13.20-14.50 

15-16.30 

Warsztaty wokalne dla uczestników „ Pasji i Talentów”  MDK 

10-14 Półkolonie „ Artystyczne ferie w MDK”.  Program obejmuje m.in. warsztaty plastyczne , 
instrumentalne, taneczne, zajęcia wokalne, szachowe, gry       
i zabawy w plenerze, ognisko. 
Szczegółowy plan na naszej stronie www.mdkkielce.pl   
Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 0-III, IV-VI. Liczebność 
grup 15 osób. Obowiązują zapisy , opłatność 15 zł 
tygodniowo. 



 
 

 
 

Wtorek 4 lutego  

Godz. Rodzaj zajęć  Miejsce / Uwagi 
8.30-13 Projektowanie stron internetowych – podstawy HTML MDK,  s. 214- zajęcia dla dzieci i młodzieży od 12 lat  

10-12 Warsztaty żonglerskie. MDK, s. 108  

10.15-11 Warsztaty wokalne dla uczestników „ Pasji i Talentów”  MDK , s. 103 

10-14 Warsztaty tkackie- eko dywanik. Część pierwsza. MDK , s. 104  zajęcia dla klas IV-VI. Ilość miejsc ograniczona 
14 osób – zapisy  tel. 662 252 658 
Należy przynieść niepotrzebne bawełniane koszulki w 
różnych kolorach. 

10-14 Półkolonie „ Artystyczne ferie w MDK”. Program obejmuje m.in. warsztaty plastyczne , 
instrumentalne, taneczne, zajęcia wokalne, szachowe, gry       
i zabawy w plenerze, ognisko. 
Szczegółowy plan na naszej stronie www.mdkkielce.pl 
  Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 0-III, IV-VI. 
Liczebność grup 15 osób. Obowiązują zapisy , opłatność 15 
zł tygodniowo. 

11-14 Dziecięca Biesiada Kulinarna cz. I  MDK, Galeria „ Ślad”.  Ilość miejsc ograniczona . 
Szczegółowe informacje na naszej stronie www.mdkkielc.pl  

11-13 Konkurs Rozwiązywania Zadań Szachowych O Puchar Dyrektora 
MDK 

MDK 

11-13.30 Otwarte warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży pod kierunkiem 
aktorów Teatru im. S. Żeromskiego oraz casting do ról teatralnych  
I etap.  

MDK, s. 207 

12-15 Wyjście do Centrum Geoedukacji- „Podróż w krainę ryb 
pancernych” . Zajęcia połączone z warsztatami. 

Zbiórka MDK godz. 10.45 



 
 

Środa 5 lutego  

Godz. Rodzaj zajęć  Miejsce / Uwagi 
8.30-13 Projektowanie grafiki na potrzeby stron internetowych  MDK,  s. 214- zajęcia dla dzieci i młodzieży od 12 lat 

 
9.30-11.45 
12-14.15 

14.30-15.15 

Warsztaty plastyczne „ Ptaszki i rybki filcowe”  cz. I 
gr. I kl. III-IV  
gr.II – gimn. 
gr.II cd. 

MDK 
ilość miejsc ograniczona max 10 osób 
ilość miejsc ograniczona max 10 osób 
należy przynieść cienkie i grube igły 

10-14 Warsztaty wokalne dla uczestników „Pasji i Talentów”  MDK , s. 103 

10-14 Warsztaty tkackie- eko dywanik. Część druga MDK , s. 104  zajęcia dla klas IV-VI. Ilość miejsc ograniczona 
14 osób – zapisy  tel. 662 252 658 
Należy przynieść niepotrzebne bawełniane koszulki w 
różnych kolorach. 

10-14 Półkolonie „ Artystyczne ferie w MDK”. Program obejmuje m.in. warsztaty plastyczne , 
instrumentalne, taneczne, zajęcia wokalne, szachowe, gry       
i zabawy w plenerze, ognisko. 
Szczegółowy plan na naszej stronie www.mdkkielce.pl   
Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 0-III, IV-VI. Liczebność 
grup 15 osób. Obowiązują zapisy , opłatność 15 zł 
tygodniowo. 

11-13.30 Dziecięca Biesiada Kulinarna cz. II MDK, Galeria „ Ślad”.  Ilość miejsc ograniczona . 
Szczegółowe informacje na naszej stronie www.mdkkielc.pl 

11-13.30 Otwarte warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży pod kierunkiem 
aktorów Teatru im. S. Żeromskiego oraz casting do ról teatralnych                 
II etap. 

MDK, s. 207 

12-15 Warsztaty instrumentalne „Gitarowe harcowanie” MDK 
zajęcia dla uczniów szkół gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych  



 
 
 
 
 
 

Czwartek 6 lutego  

Godz. Rodzaj zajęć  Miejsce / Uwagi 
8.30-13 Projektowanie grafiki na potrzeby stron internetowych MDK,  s. 214- zajęcia dla dzieci i młodzieży od 12 lat 

 
9.30-11.45 
12-14.15 

14.30-15.15 

Warsztaty plastyczne „ Ptaszki i rybki filcowe”  cz. II 
gr. I kl. III-IV  
gr.II – gimn. 
gr.II cd. 

 
MDK 
ilość miejsc ograniczona max 10 osób 
ilość miejsc ograniczona max 10 osób 
należy przynieść cienkie i grube igły 

10-12 Warsztaty plastyczne- decoupage MDK, s. 104 – zajęcia dla dzieci z klas IV-VI SP, grupa do 12 
osób. 

10-14 Półkolonie „ Artystyczne ferie w MDK”. Program obejmuje m.in. warsztaty plastyczne , 
instrumentalne, taneczne, zajęcia wokalne, szachowe, gry       
i zabawy w plenerze, ognisko. 
Szczegółowy plan na naszej stronie www.mdkkielce.pl 
 Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 0-III, IV-VI. 
Liczebność grup 15 osób. Obowiązują zapisy , opłatność 15 
zł tygodniowo. 

11-13  Dziecięca Biesiada Kulinarna cz. III, wycieczka do restauracji Hotelu IBIS   Ilość miejsc ograniczona . Szczegółowe informacje na naszej 
stronie www.mdkkielc.pl 

11-13.30 „ Pogotowie pianistyczne” – warsztaty: szybka i skuteczna pomoc dla 
uczestników konkursu „ Pasje i Talenty”  

MDK, s. 215 

12-15 Warsztaty instrumentalne „Gitarowe harcowanie” MDK 
zajęcia dla uczniów szkół podstawowych 



 
 
 
 
 
 

 
 

Piątek 7 lutego  

Godz. Rodzaj zajęć    Miejsce / Uwagi 
8.30-13 Zajęcia komputerowe- gry i zabawy logiczne MDK,  s. 214- zajęcia dla dzieci i młodzieży od 12 lat 

 
 
 

9.30-10 
10.05- 12.20 

 
12.25-12.40 

12.45-15  

Jak to narysować- konsultacje dla uczestników ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego „ Kolory tolerancji”  
 
gr. I – gimn. 
 
 
gr. II- gimn.  
  

MDK 
 
ilość miejsc ograniczona max 15 osób 
 
 
 
ilość miejsc ograniczona max 15 osób 

10-14 Półkolonie „ Artystyczne ferie w MDK”. Program obejmuje m.in. warsztaty plastyczne , 
instrumentalne, taneczne, zajęcia wokalne, szachowe, gry       
i zabawy w plenerze, ognisko. 
Szczegółowy plan na naszej stronie www.mdkkielce.pl 
 Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 0-III, IV-VI. 
Liczebność grup 15 osób. Obowiązują zapisy , opłatność 15 
zł tygodniowo 

10-13 Szachy szybkie- partie treningowe MDK 

12-15 Wyjście do profesjonalnego studia nagraniowego – dla 
uczestników warsztatów gitarowych 

Zbiórka MDK 



 
 
 
 
 
 

 
 

Poniedziałek 10 lutego  

Godz. Rodzaj zajęć    Miejsce / Uwagi 
10-14 Półkolonie „ Artystyczne ferie w MDK”. Program obejmuje m.in. warsztaty plastyczne , 

instrumentalne, taneczne, zajęcia wokalne, szachowe, gry       
i zabawy w plenerze, ognisko. 
Szczegółowy plan na naszej stronie www.mdkkielce.pl 
 Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 0-III, IV-VI. 
Liczebność grup 15 osób. Obowiązują zapisy , opłatność 15 
zł tygodniowo 

10-14.30 Warsztaty instrumentalne dla sekcji skrzypiec. MDK 

 
 

9.15-10 
10 

12.30 
15.30 

Konkurs wokalny i wokalno-instrumentalny „ Pasje i Talenty” 
 
rozgrzewka wokalna dla uczestników konkursu „Pasje i Talenty” 
przesłuchania konkursowe w kat. I : kl. 0-III 
przesłuchania konkursowe w kat. II : kl. IV-VI 
przesłuchania konkursowe w kat. III: gimnazjum  
 

 
 
MDK s. 112 i 103 
MDK Galeria „ Ślad”  
 
Regulamin konkursu dostępny na naszej stronie 
 www.mdkkielce.pl 
 

12.30-14.45 Warsztaty plastyczne z rysunku i malarstwa „A TUSZ TUŻ TUŻ” cz.I  MDK. 
 Zajęcia dla dzieci z klas 0-III, ilość miejsc ograniczona – 10 
osób 



 

Wtorek 11 lutego  

Godz. Rodzaj zajęć    Miejsce / Uwagi 
10-14 Półkolonie „ Artystyczne ferie w MDK”. Program obejmuje m.in. warsztaty plastyczne , 

instrumentalne, taneczne, zajęcia wokalne, szachowe, gry       
i zabawy w plenerze, ognisko. 
Szczegółowy plan na naszej stronie www.mdkkielce.pl 
 Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 0-III, IV-VI. 
Liczebność grup 15 osób. Obowiązują zapisy , opłatność 15 
zł tygodniowo 

 
 

9.15-10 
10 

13.30 
 
 
 
 

9-10.15 
10.30 

Konkurs wokalny i wokalno-instrumentalny „ Pasje i Talenty” 
 
rozgrzewka wokalna dla uczestników konkursu „Pasje i Talenty” 
przesłuchania konkursowe w kat. IV: szkoły ponadgimnazjalne 
przesłuchania konkursowe w kat. V: zespoły  
 
 
 

Konkurs choreograficzny „ Pasje i Talenty” 
rejestracja uczestników 
prezentacje konkursowe 
 

 
 
MDK s. 112 i 103 
MDK Galeria „ Ślad” 
 
Regulamin konkursu dostępny na naszej stronie 
 www.mdkkielce.pl 
 
Mała Scena KCK, Plac Moniuszki 2B 
 

9.30-11.45 
 

12-14.15 
14.30-15.15 

Warsztaty plastyczne z rysunku i malarstwa „A TUSZ TUŻ TUŻ” 
cz.II 
Warsztaty plastyczne z rysunku i malarstwa „A TUSZ TUŻ TUŻ” 

Zajęcia dla dzieci z klas 0-III, ilość miejsc ograniczona – 10 
osób 
Zajęcia dla gimnazjalistów, ilość miejsc ograniczona – 15 
osób 

10-14  Warsztaty plastyczne „ Gałgankowe serca”  MDK, s. 104  zajęcia dla klas I-III. Ilość miejsc ograniczona 10 
osób – zapisy  tel. 662 252 658 

10-13 Szachy szybkie – partie treningowe  MDK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środa 12 lutego  

Godz. Rodzaj zajęć    Miejsce / Uwagi 
10-14 Półkolonie „ Artystyczne ferie w MDK”. Program obejmuje m.in. warsztaty plastyczne , 

instrumentalne, taneczne, zajęcia wokalne, szachowe, gry       
i zabawy w plenerze, ognisko. 
Szczegółowy plan na naszej stronie www.mdkkielce.pl 
 Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 0-III, IV-VI. 
Liczebność grup 15 osób. Obowiązują zapisy , opłatność 15 
zł tygodniowo 

11 Konkurs instrumentalny „ Pasje i Talenty” 
 

MDK- Galeria „ Ślad”  
Regulamin konkursu dostępny na naszej stronie 
 www.mdkkielce.pl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czwartek  13 lutego  

Godz. Rodzaj zajęć    Miejsce / Uwagi 
10-14 Półkolonie „ Artystyczne ferie w MDK”. Program obejmuje m.in. warsztaty plastyczne , 

instrumentalne, taneczne, zajęcia wokalne, szachowe, gry       
i zabawy w plenerze, ognisko. 
Szczegółowy plan na naszej stronie www.mdkkielce.pl 
 Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 0-III, IV-VI. 
Liczebność grup 15 osób. Obowiązują zapisy , opłatność 15 
zł tygodniowo 

 
11- 

 
Koncert laureatów konkursu  wokalnego i wokalno-
instrumentalnego oraz choreograficznego  „ Pasje i Talenty” 

 
Mała Scena KCK, Plac Moniuszki 2b 

10-13 Podsumowanie Konkursu Rozwiązywania Zadań Szachowych O Puchar 
Dyrektora MDK 

MDK 

10-12 Niemiecki z komputerem – gry językowe dla dzieci dla dzieci z SP MDK,  s. 214 

17 Koncert laureatów konkursu  instrumentalnego „ Pasje i Talenty” MDK Galeria „ Ślad”  



 

Piątek 14 lutego  

Godz. Rodzaj zajęć    Miejsce / Uwagi 
10-14 Półkolonie „ Artystyczne ferie w MDK”. Program obejmuje m.in. warsztaty plastyczne , 

instrumentalne, taneczne, zajęcia wokalne, szachowe, gry       
i zabawy w plenerze, ognisko. 
Szczegółowy plan na naszej stronie www.mdkkielce.pl 
 Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 0-III, IV-VI. 
Liczebność grup 15 osób. Obowiązują zapisy , opłatność 15 
zł tygodniowo 

10-11.30 Zima  miejskich dzieci –  malowanie na koszulkach. 
 

MDK pracownia 104  
Należy przynieść białą bawełnianą koszulkę lub bluzę. 
Zajęcia dla uczniów klas 4-6i  starszych ( zapisy tel. 662 
252 658)  max.14 osób 


