
Ciekawe ferie w Domach Kultury 

 

Domy Kultury w gminie Niepołomice zapraszają dzieci i młodzież do udziału w specjalnie 

przygotowanych dla nich atrakcjach na czas ferii zimowych.  

 

Każdy Dom Kultury przygotował różne atrakcje i zajęcia. Dla tych, którzy nie boją się mrozu 

ferie rozpoczynamy wycieczką do Europejskiego Centrum Bajek w Pacanowie 11 lutego o 

godz.9.30, organizowanej przez Dom kultury w Zabierzowie Bocheńskim przy współpracy 

DK w Woli Batorskiej i Suchorabie. 

 

Natomiast 24 lutego o godz. 9.30 będzie można wyjechać z Klubu Kultury w Suchorabie na 

wycieczkę do Zabierzowa (koło Krakowa), gdzie przewidziany jest kulig, śnieżne zabawy z 

animatorem oraz ognisko. Kulig po Puszczy Niepołomickiej zaplanowały DK w Woli 

Zabierzowskiej – 15 lutego o godz.11.00 i DK Zagórze – 17 lutego również o godz.10.00. na 

wycieczki i kuligi obowiązują wcześniejsze zapisy w domach kultury. 

 

Mali miłośnicy bali przebierańców i zabaw karnawałowych będą mogli tańczyć w DK w 

Zakrzowie – 11 lutego w godz.16.00 – 19.00, 16 lutego w DK w Zagórzu – w godz.10.00 – 

14.00 i DK Zakrzowiec w godz.17.00 – 20.00, DK w Woli Zabierzowskiej – 18 lutego w 

godz.14.00 – 17.00, w DK w Staniątkach w godz.13.00 – 17.00. 

 

Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim przygotował na 24 lutego od godz.15.00 – 17.00 

warsztaty kaligrafii. Na warsztaty kwiatów bibułowych zaprasza DK w Zakrzowie w każdy 

czwartek w godz.14.30 – 17.00. W DK Chobot proponuje miniaturowe lotnictwo oraz 

warsztaty muzyczne Poczuj Bluesa.     

 

W propozycjach poszczególnych Domów Kultury znajdziemy inne atrakcje, chociażby takie 

jak: zajęcia rytmiczne z rekwizytami, warsztaty taneczne, karaoke, plastyczne, rękodzieła 

ludowego i artystycznego.  

 

Na czas ferii niektóre placówki zmieniły godziny pracy, tak by dzieci i młodzież mogły 

korzystać z atrakcji także w godzinach dopołudniowych.  

 

Powyższe propozycje dają możliwość wyboru konkretnej atrakcji. Każdy uczestnik w 

ciekawy i aktywny sposób będzie mógł spędzić czas. Więcej informacji w zakładce - Domy 

Kultury. Szczegółowe harmonogramy zajęć znajdują się w Domach Kultury. 

Udział w zajęciach bezpłatny z wyłączeniem wycieczek. 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ W DOMACH KULTURY 

 
Dom Kultury w Woli Batorskiej  - Ferie 2012 r. 
 
Dom Kultury czynny  od 12.00 do 20.00 
 

11 lutego – sobota, godz.9.30 Wycieczka do „Europejskiego Centrum  Bajek  w 
Pacanowie” 

13 lutego –poniedziałek, godz.12.00-14.00 Dzieo zagadek 

14 lutego –wtorek,  godz.12.00-14.00 Zajęcia  i zabawy plastyczne 

15 lutego  – środa, godz. 12.00-14.00 Gry i zabawy  przy muzyce 

15 lutego  – środa, godz. 17.00 Warsztaty baletu klasycznego 



16 lutego –czwartek, godz. 12.00-14.00 Dzieo z Bajką 

16 lutego –czwartek, godz. 14.30  Nauka gry na pianinie 

17 lutego  – piątek, godz. 12.00-14.00 Zajęcia manualne 

17 lutego  – piątek, godz. 15. 30 Taniec nowoczesny 

 
Tenis stołowy i gry świetlicowe  codziennie w godzinach otwarcia  placówki. 

 
Od  20 do 24 lutego Dom kultury nieczynny z powodu urlopu pracownika. 
 

Ferie w DK w Woli Zabierzowskiej 

Plan pracy: 

 kulig do Puszczy Niepołomickiej 15.02.2012 (środa) godz.  11.00-14.00 

 zabawa karnawałowa dla dzieci  18.02.2011  (piątek) godz. 14.00-17.00 
Drugi tydzieo  

 wyjazd do Multikina  20.02.2012 (poniedziałek) w godz. południowych 
od 22.02 - 24.02.2012 nieczynne 

 

Dom Kultury w Słomirogu - od 13 lutego  do 26 lutego 

Program: 
- gry i zabawy przy muzyce 
- zabawy zręcznościowe 
- gry planszowe 
- zagadki i kalambury przyrodnicze 
- zabawy na świeżym powietrzu 
- rysowanki, wycinanki  
- quizy: filmowe 
- zagadki i kalambury przyrodnicze 
- rysowanki, lepianki 
- zabawy przy muzyce 
- quizy: bajki i baśnie 
- zabawy na świeżym powietrzu 
 
Dla najmłodszych:  kącik zabaw 
Dla młodzieży: gry sportowe: - piłkarz, tenis stołowy 
 
Codziennie od godziny  14:00 – 17:30 dzieci,  17:30– 20:00 młodzież 
 

Domu Kultury w Zakrzowcu 

Poniedziałek 16.00 17.00 warsztaty plastyczne. 
18.00 – 20.00 gry i zabawy świetlicowe kalambury, gry planszowe, zgaduj zgadula 

Wtorek 16.00 – 17.30 karaoke 
18.00 – 20.00 małe gotowanie. 

Środa  16.15 17.00  rytmika 
 17.00 – 19.30 zajęcia teatralno – muzyczne. 

Czwartek Wyjazd do kina lub w inne miejsce w zależności od oczekiwao uczestników. 



Piątek  16.00 - 20.00 Dyskoteka, bal przebieraoców, zabawy taneczne. 

 

Dom Kultury w Chobocie proponuje w okresie ferii zimowych następujące zajęcia: 
 
1. Zajęcia sportowo- rekreacyjne (tenis stołowy i Nordic Walking) 
2. Warsztaty muzyczne pn. "Poczuj Bluesa" (nauka piosenek i uczestnictwo w otwartych próbach 

zespołu "Chobot Blues Band" 
3. "Miniaturowe Lotnictwo" - zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży. 
 
Rodzaj zajęd będzie ustalany na bieżąco w zależności od zainteresowania i ilości uczestników. 
 
Informacje : tel. 502036928 
 

Dom Kultury w Zabierzowie Bocheoskim  tel. 12 281 68 55 

Proponowane zajęcia godziny realizacji 

Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajek w Pacanowie sobota 11 II – godz. 9.30 

Warsztaty taoca dla dzieci 6 – 9 lat,                                        poniedz. 13 II– godz.12.00 - 14.00     

Zajęcia rytmiczne z rekwizytami poniedz. 13 II– godz.12.00 - 14.00     

Warsztaty taoca dla dzieci 6 – 9 lat wtorek 14 II – godz.13.00 – 14.00 

Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 10 – 12 lat wtorek 14 II - godz.14.00 – 15.00 

Zajęcia taneczne z rekwizytami – pompony, pałeczki,  wtorek 14 II – godz. 15.30 – 17.00 

Klub przyjaciół bajki – zajęcia teatralno  plastyczne dla dzieci i młodzieży – 
dobranocki naszej babci - 

wtorek- godz.14.00 – 16.00 

Warsztaty plastyczne dla młodzieży środa 15 II - godz.14.00 – 16.00 

Formacja marszowo – taneczna Mażoretki – 12-15 lat czwartek 16 II–godz.13.00 - 15.00 

Warsztaty taneczne – Dance  – 12-15 lat czwartek 16 II–godz.16.00 - 17.00 

Formacja marszowo – taneczna Mażoretki – 15-18 lat czwartek 16 II – godz.17.00 - 18.00 

Warsztaty taneczne – Dance – 15-18  czwartek  16 II – godz.18.00 -19.00 

Warsztaty plastyczne dla uczestników 7 – 11 lat piątek 17 II – godz.12.30 – 14.00 

Rusz makówką - turniej rozwiązywania łamigłówek z nagrodami piątek 17 II – godz. 16.00 – 17.30 

Warsztaty rękodzieła – aplikacje na serwecie sobota 18 II godz. 12.00 – 14.00 

Warsztaty cyrkowe  – nauka żonglerki talerzami  sobota 18 II – godz.16.00 – 17.00 

Warsztaty taoca dla dzieci 6 – 9 lat poniedz. 20 II– godz.12.00 - 14.00     

Zajęcia rytmiczne z rekwizytami poniedz. 20 II – godz.14.30 – 17.00 

Warsztaty taoca dla dzieci 6 – 9 lat wtorek 21 II – godz.13.00 – 14.00 

Formacja marszowo – taneczna Mażoretki 10 – 12 lat wtorek 21 II - godz.14.00 – 15.00 

Zajęcia taneczne z rekwizytami – pompony, pałeczki, flagi  wtorek 21 II – godz. 15.30 – 17.00 

Klub przyjaciół bajki – zajęcia teatralno  plastyczne dla dzieci i młodzieży – 
tworzymy teatrzyk lalkowy 

wtorek 21 II- godz.14.00 – 16.00 

Warsztaty plastyczne dla młodzieży środa 22 II - godz.14.00 – 16.00 

Formacja marszowo – taneczna Mażoretki – 12-15 lat czwartek 23 II–godz.13.00 - 15.00 

Warsztaty taneczne – Dance  – 12-15 lat czwartek 23 II–godz.16.00 - 17.00 

Formacja marszowo – taneczna Mażoretki – 15-18 lat czwartek 23 II – godz.17.00 - 18.00 

Warsztaty taneczne – Dance – 15-18 czwartek  23 II – godz.18.00 -19.00 

Warsztaty plastyczne dla uczestników 7 – 11 lat piątek 24 II – godz.12.30 – 14.00 



Podróże w fotelu – pokaz zdjęd z podróży piątek 24 II – godz. 18.00 – 19.00 

warsztaty kaligrafii i liternictwa sobota 25 II – godz. 12.00 – 14.00 

Warsztaty cyrkowe   – nauka żonglerki talerzami  sobota 25 II – godz. 16.00 – 17.00 

 

W godzinach otwarcia placówki  - gry planszowe:  sudoku, okręty, chioczyk, warcaby, kości, 

 

Ferie w Zagórzu, 13 luty 2012 -17 luty 2012 

           

13.02.2012 poniedziałek 
godz.10.00 -14.00 

   Dzieo 
   sportu 

Gry i zabawy sprawnościowe,  rozgrywki   grupowe  
i indywidualne itp.      

14.02.2012 wtorek 
godz.10.00 -14.00 
 

 Walentynki - warsztaty 
  plastyczne       

Tworzenie upominków, prezentów, kartek 
walentynkowych, masek karnawałowych 

15.02.2012 środa 
godz.10.00 -14.00 

Mały kucharz Zabawa i praca w kuchni, przygotowanie i 
wykonanie potraw na zabawę karnawałowa 

16.02.2012 czwartek 
godz.10.00 -14.00 

Karnawał w Zagórzu Zabawa taneczna dla uczestników w strojach -Bal 
Przebieraoców 

17.02.2012 piątek 
godz.10.00 -14.00 

Kulig Puszcza Niepołomicka 

 

Świetlica Kultury w Podgrabiu 

14 lutego - Konkurs Walentynkowy - prace plastyczne w formie przestrzennej. 
 
 
Ferie w Domu Kultury w Staniątkach 
 
Zajęcia odbywad się będą od 20 do 24 lutego 2012r. 
20 luty od godz.13.00 do 17.00 
- zajęcia plastyczne – zimowe obrazki  wykonane dowolną techniką – wykonanie wystawy prac. 
- robótki ręczne 
21 luty  od godz. 13.00 do 17.00 
- gry i zabawy sportowe ; wielobój zręcznościowy itp. 
-  planowanie wykonania  stroju karnawałowego 
22 luty od godz. 13.00 do 17.00 
- popisy  swoimi talentami: taniec, śpiew , gra na inst. 
- rozpoczęcie wykonywania strojów karnawałowych 
23 luty od godz.13.00 do godz.17.00 
- konkurs oparty o gry planszowe  
- dokooczenie strojów karnawałowych 
24 luty od godz.13.00 do godz.17.00 
- zabawa karnawałowa – konkurs na  pomysłowy własnoręcznie wykonany strój karnawałowy. 
 



 

Dom Kultury w Zakrzowie tel. 12 281 80 33 

Proponowane zajęcia godziny realizacji 

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. 0 I poniedziałek – godz.12.00 - 13.30 

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl.II i starszych poniedziałek – godz.14.00- 15.30 

Klub miłośników gier planszowych i zabaw zespołowych poniedziałek – godz. 16.00-18.00 

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej wtorek – 16.00- 18.00 

Spotkanie klubu Babskie Pogaduchy wtorek-  godz.17.00 – 19.00 

Warsztaty taneczne dla dzieci środa- godz.12.00-13.30 

Formacja marszowo taneczne mażoretki grupa młodsza środa – godz.13.45 – 15.15 

Rytmika dla najmłodszych środa – godz. 15.15- 16.00 

Formacja marszowo taneczne mażoretki grupa starsza środa – godz.16.00 – 17.30 

Warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci Czwartek – godz. 14.00 – 16.00. 

Klub miłośników gier planszowych i zabaw zespołowych Piątek – godz. 13.00-16.00 

chearleanderki Piątek 16.00- 17.30 

Warsztaty rękodzieła ludowego dla dorosłych sobota – godz.13.30 – 15.30 

Gry, zabawy świetlicowe, ping pong- DK otwarty dla 

dzieci i młodzieży 

W pozostałych godzinach pracy 

placówki 

 

Planowane imprezy 

11 lutego 2012 godz. 16.00 – 19.00 Zabawa karnawałowa dla dzieci  

 
 

 

 


