
 

 
 

15 lutego – 26 lutego  2016r., godz. 8.00 – godz. 16.00, od poniedziałku do piątku 
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, ul. B. Chrobrego 18, ul. Grodzka 11 

Zapisy w sekretariacie MDK "Pod Akacją", ul. Grodzka 11 osobiście oraz telefonicznie (tel. 81 53 227 40). 
Na stronie www.mdk.lublin.pl w zakładce „Aktualności” dostępna jest do pobrania karta uczestnika ferii, 

którą należy pobrać, wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie. 

Program ferii adresowany jest do dzieci w wieku 7 - 11 lat z Lublina. 

I TYDZIEŃ 

15 lutego 2016r. (poniedziałek) - Zajęcia integracyjne 

Zajęcia w pracowniach: 

- plastycznych: kolorowe miasteczko, mapy zwierząt, czy ptaki mają marzenia?, filcowe robaczki,  

- tanecznej: taneczne talent show, 

- muzycznej: nauka piosenek, konkursy i zabawy muzyczne, warsztaty wokalne oparte na technice gospel, 

- teatralnej: improwizacje lalkarskie, zabawa w teatr, 

- fotograficznej: ekologiczny portret, 

- szachowej: szachowe abecadło, 

- modelarskiej: statki kosmiczne. 

16 lutego 2016r. (wtorek) 

- Wyjście na pływalnię w SP 22, ul. Rzeckiego 10 (godz. 9.00-10.00) dla chętnych dzieci umiejących 

samodzielnie pływać. 

Zajęcia w pracowniach: 

- plastycznej: papierowe kompozycje, lalki szmacianki - motanki, bajkowe drzewa, 

- grafiki komputerowej: animacje 2D tzw. "patyczkowe ludziki", 

- tanecznej: walczyk z Dziadkiem Mrozem, 



 

- muzycznej: warsztaty instrumentalno - wokalne MAŁA ORKIESTRA, zapoznanie z profesjonalnym 

zestawem perkusyjnym, rodzaje gitar, budowa i strój instrumentu, 

- szachowej: zasady rozgrywania partii szachowej, 

- kroju i szycia: filcowe zakładki do książek, 

- języka niemieckiego: piosenki, rebusy, zagadki, 

- kultury żywego słowa: ufam partnerowi, 

- kulinarnej: kulki kakaowe. 

17 lutego 2016r. (środa) 

Wycieczka do Podziemi Kredowych w Chełmie (godz. 10.00, godz. 12.00.), zwiedzanie wystaw: "Świat 

toruńskiego piernika" oraz "Księżniczka i wojownik", warsztaty wypieku pamiątkowych pierników w 

Muzeum Ziemi Chełmskiej, obiad w restauracji �Gęsie Sprawki� (ok. godz. 14.00). 

18 lutego 2016r. (czwartek) - DZIEŃ FERII W MDK, UL. GRODZKA 11 

Spektakl w Teatrze im. H. Ch. Andersena, ul. Dominikańska 1: "Alicja w krainie czarów" (godz. 10.00) 

Zajęcia w pracowniach: 

- kulinarnej: pieczenie bułeczek drożdżowych, 

- plastycznej: historyjki obrazkowe, 

- muzycznej: ćwiczenia wokalne,  

- tanecznej: rock and roll, 

- kroju i szycia: przytulanki - filcanki, 

- filmowej: warsztaty filmowo-plastyczne, 

- teatralnej: poduszkowe stwory - próba inscenizacji wymyślonej bajki, 

- szachowej: gry tablicowe i stolikowe. 

19 lutego 2016r. (piątek) 

Wyjście na pływalnię w SP 22, ul. Rzeckiego 10 (godz. 9.00-10.00) dla chętnych dzieci umiejących 

samodzielnie pływać. 

Zajęcia w pracowniach: 

- plastycznej: bohaterowie ze świata bajek, biżuteria sznurkowa, filcowe robaczki, 

- grafiki komputerowej: animacje 2D tzw. "patyczkowe ludziki", 

- tanecznej: w tanecznej krainie "Królowej Lodu" 

- muzycznej, 

- teatralnej: scenografia i reżyseria teatralna, 

- języka niemieckiego: dni, miesiące i pory roku w piosence, 

- kultury żywego słowa: marsz na punkt. 

II TYDZIEŃ 

22 lutego 2016r. (poniedziałek) 

Wycieczka do Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym. Warsztaty plastyczne, zabawy 

integracyjne, przejażdżki saniami lub bryczkami po lesie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, obiad. 

23 lutego 2016r. (wtorek) 

Wycieczka do Manufaktury Słodyczy CUKIER LUKIER w Lublinie, ul. Plażowa 3. Pokaz oraz wykonanie 

własnego lizaka. (godz. 10.00, godz. 11.00) 

Zajęcia w pracowniach: 

- plastycznej: fantastyczne zwierzęta, figurki z plasteliny, scenografia do animacji poklatkowych z 

plasteliny, koty - kolaż z tkanin, 



 

- teatralnej: językowe połamańce - scenariusz bajki wyśnionej, 

- tanecznej: tańce karnawałowe, 

- muzycznej: warsztaty instrumentalno-wokalne MAŁA ORKIESTRA, 

- szachowej: gry tablicowe i stolikowe, 

- języka niemieckiego: przymiotniki przeciwstawne, 

- kroju i szycia: filcowe broszki, 

- modelarskiej: statki kosmiczne. 

24 lutego 2016r. (środa) 

Seans filmowy w kinie BAJKA: "Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa." (godz. 10.30) 

Zajęcia w pracowniach: 

- plastycznej: bohaterowie ze świata bajek, fantastyczne zwierzęta, mapy zwierząt, zabierz linie na spacer, 

bajkowe obrazki, 

- tanecznej: hu, hu, ha tańcem zima nie jest zła, 

- muzycznej: nauka piosenek, konkursy i zabawy muzyczne, warsztaty wokalne oparte na technice gospel, 

- szachowej: wartości figur i pionków, 

- żywego słowa: ograniczony język. 

25 lutego 2016r. (czwartek) DZIEŃ FERII W MDK, UL. GRODZKA 11 

Spektakl w Teatrze im. H. Ch. Andersena, ul. Dominikańska 1: "Czarodziejski flet" (godz. 10.00). 

Zajęcia w pracowniach: 

- kulinarnej: pieczenie bułeczek, 

- plastycznej: ptaki dziwaki, 

- teatralnej: próba inscenizacji wymyślonej bajki, 

- tanecznej: zumba na sto dwa, 

- muzycznej: nauka piosenek, konkursy i zabawy muzyczne, 

- kroju i szycia: ozdabianie toreb z płótna, 

- filmowej: warsztaty filmowo-plastyczne, 

- języka niemieckiego: liczebniki główne. 

26 lutego 2016r.(piątek) 

Zajęcia w pracowniach: 

- plastycznej: portret, mapy zwierząt, rysunek w stylu OP ART, scenografia do animacji poklatkowych z 

plasteliny, koty � kolaż z tkanin, bajkowe obrazki, 

- teatralnej: zabawa w teatr, 

- muzycznej: warsztaty wokalne oparte na technice gospel, warsztaty instrumentalno - wokalne MAŁA 

ORKIESTRA, nauka piosenki "Poleczka zimowa", 

- szachowej: daj mata, 

- modelarskiej: statki kosmiczne. 

Zakończenie ferii: 

- symultana szachowa, prezentacja wytworów plastycznych oraz mini koncert feryjnej orkiestry dziecięcej. 

Dodatkowe propozycje: 

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją", ul. B. Chrobrego 18: 

20 lutego 2016r. godz. 10.00 � 14.00 

Turniej szachowy dla dzieci do 11 lat 



 

27 lutego 2016r. godz. 10.00 � 15.00 

Rodzinny Turniej Szachowy O PUCHAR PIASTÓW 

UWAGA: 

Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale niektóre warsztaty wymagają przyniesienia własnych materiałów. 

Udział w wycieczkach jest odpłatny. 

Organizatorzy ferii zapewniają ciepłą herbatę, rodzice zapewniają dzieciom żywienie we własnym zakresie. 

ZAPRASZAMY! 


