
Szczegółowy harmonogram zajęć zaplanowanych na ferie zimowe:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

29.01.2018
11.00 - Zimowa przygoda literacka – zajęcia kulturalno-edukacyjne dla dzieci inaugurujące 
BIBLIOFERIE
MiPBP, oddział dla dzieci

29.01.2018
10.15 - Z górki na pazurki – zajęcia edukacyjne dla dzieci o sportach zimowych realizowane            
w ramach cyklu Spotkanie z bajeczką  
Filia nr 9 Podłosie

30.01.2018
11.00 - Maska karnawałowa do ulubionej bajki – zajęcia plastyczne dla dzieci
Filia nr 4 Łagisza

31.01.2018
10.00 - Zimowa przygoda literacka – zajęcia dla dzieci na podstawie książki „Zima Muminków” 
MiPBP, oddział dla dzieci

01.02.2018
10.00 - Śniegowe kule – zajęcia warsztatowe dla dzieci
MiPBP, oddział dla dzieci

01.02.2018
11.00 - Mały wolontariat, czyli dobre uczynki Cecylki Knedelek – zajęcia edukacyjne dla dzieci 
realizowane w cyklu Życzliwości nigdy nie za wiele, bądź jak Cecylka i jej przyjaciele
Filia nr 1 Ksawera

01.02.2018
10.00 - My się zimy nie boimy – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
Filia nr 2 Warpie

01.02.2018
11.00 - Bajkowy świat dziecięcych marzeń i pragnień – zajęcia literackie realizowane w oparciu      
o książkę Doroty Zawadzkiej „Siedem supełków”
Filia nr 7 Zamkowe

02.02.2018
10.00 - Zimowa przygoda literacka – zajęcia dla dzieci na podstawie książki „Zima z białym 
niedźwiedziem” Heleny Behlerowej
MiPBP, oddział dla dzieci

02.02.2018
11.00 - Mały wolontariat, czyli dobre uczynki Cecylki Knedelek zajęcia edukacyjne dla dzieci 
realizowane w cyklu Życzliwości nigdy nie za wiele, bądź jak Cecylka i jej przyjaciele
Filia nr 1 Ksawera



02.02.2018
11.00 - Kto w ferie do biblioteki wpadnie, tego nuda nie dopadnie – kreatywne zajęcia plastyczne 
dla dzieci z wykorzystaniem  masy solnej i pasty do zębów 
Filia nr 4 Łagisza

05.02.2018
10.00 - Świat animacji filmowo – teatralnej – warsztaty dla dzieci i młodzieży 
MiPBP, oddział dla dzieci

05.02.2018
11.00 - „Kalendarz 4 pór roku” - zajęcia warsztatowe dla dzieci na podstawie książki Ursuli Barff 
„Wesołe robótki na cztery pory roku”
MiPBP, oddział dla dzieci

05.02.2018
10.15 - Z górki na pazurki – zajęcia edukacyjne dla dzieci o sportach zimowych realizowane            
w ramach cyklu Spotkanie z Bajeczką  
Filia nr 9 Podłosie

05.02.2018
11.00 - Dobre maniery Cecylki Knedelek, czyli o tym, że wypada wiedzieć „co wypada” - zajęcia 
edukacyjne dla dzieci realizowane w cyklu Życzliwości nigdy nie za wiele, bądź jak Cecylka i jej 
przyjaciele
Filia nr 1 Ksawera

06.02.2018
10.00 - Życie Będzina – Będzińska historia dla przedszkolaka – portret miasta – zajęcia z edukacji 
regionalnej
MiPBP, oddział dla dzieci

06.02.2018
11.00 - Dobre maniery Cecylki Knedelek, czyli o tym, że wypada wiedzieć „co wypada” zajęcia 
edukacyjne dla dzieci realizowane w cyklu Życzliwości nigdy nie za wiele, bądź jak Cecylka i jej 
przyjaciele
Filia nr 1 Ksawera

06.02.2018
11.00 - „Dzień kociaków” – zabawa w wyszukiwanie i czytanie bajek o kotach – zajęcia literacko-
plastyczno-ruchowe dla dzieci
Filia nr 4 Łagisza

06.02.2018
11.00 - Farbą i kredką na papierze malujemy swoje zwierzę – zajęcia plastyczne
Filia nr 7 Zamkowe

07.02.2018
10.00 - Zimowa przygoda literacka – zajęcia dla dzieci na podstawie książki „Kapryśna zima” 
Kamila Polaka
MiPBP, oddział dla dzieci

08.02.2018
11.00 - Życie Będzina - „szycie bez szycia” - zajęcia warsztatowe z edukacji regionalnej



MiPBP, oddział dla dzieci

08.02.2018
11.00 - Cecylka i Walentynkowe Serce, czyli Walentynki w Knedelkowie Małym - zajęcia literackie
dla dzieci realizowane w cyklu Życzliwości nigdy nie za wiele, bądź jak Cecylka i jej przyjaciele
Filia nr 1 Ksawera

08.02.2018
10.00 - Co słychać Pani Zimo: spotkanie z baśniami  z różnych stron świata - zajęcia literacko –
plastyczne dla dzieci
Filia nr 2 Warpie

08.02.2018
11.00 - Papierowe cuda: bibuła, gazety, karton, tektura - zajęcia dla   dzieci
Filia nr 4 Łagisza

09.02.2018
10.15 - Z górki na pazurki – zajęcia edukacyjne dla dzieci o sportach zimowych realizowane            
w ramach cyklu Spotkanie z Bajeczką 
Filia nr 9 Podłosie

09.02.2018
11.00 - Zakończenie Biblioferii realizowanych w cyklu Życzliwości nigdy nie za wiele, bądź jak 
Cecylka i jej przyjaciele
Filia nr 1 Ksawera

Ponadto MiPBP  w  czasie ferii:

 w Oddziale dla Dzieci i młodzieży dostępny będzie  KĄCIK ROZRYWKI -  bezpieczna
kawiarenka internetowa, gry edukacyjne, w tym na X-Booxsie, gry i zabawy planszowe,

 w Oddziale dla Dzieci i młodzieży oraz filiach biblioteki do dyspozycji dzieci dostępny 
będzie KĄCIK ARTYSTY wyposażony w materiały plastyczne.

      
              

Ośrodek Kultury (ul. Małachowskiego 43)

29.01.2018
10.00 - zajęcia plastyczne

30.01.2018
10.00 - malowane na wodzie

31.01.2018
10.00 – tworzenie maski Kukeri

01.02.2018
13.00 - zrób misia

02.02.2018
10.00 - bajka na dużym ekranie



05.02.2018
10.00 – filcowanie z klasą

06.02.2018
13.00 - malowanie na wodzie

07.02.2018
10.00, 11.30 - warsztaty plastyczne (dla MOPS)

08.02.2018
10.00 - zrób misia

09.02.2018
10.00 - bajka na dużym ekranie

Ośrodek Kultury (filia w Grodźcu, plac Skarbińskich 1)
29.01.2018
09.00 - zajęcia plastyczne

30.01.2018
13.00 - malowane na wodzie

31.01.2018
13.00 - tworzenie maski Kukeri

01.02.2018
10.00 - zrób misia

02.02.2018
10.00 - spektakl dla dzieci "Świnki trzy"

05.02.2018
09.00 - plastyka

06.02.2018
10.00 - malowanie na wodzie

07.02.2018
10.00 – filcowanie z klasą

08.02.2018
13.00 - zrób misia

Ośrodek Kultury (filia w Łagiszy, ul. Radosna 6)

30.01.2018
9.00 - 14.00 - plastyka

06.02.2018
9.00 - 14.00 - plastyka



Muzeum Zagłębia 

  W  dwa  kolejne  czwartki  ferii  prowadzone  będą  zajęcia  pod  nazwą   

„Dni rodzinne w Muzeum Zagłębia”.

01.02.2018 - Pałac Mieroszewskich, oficyna przypałacowa

10.00 – 12.00 - „Miedź piękna i użyteczna” - spotkanie z archeologiem, prezentacja komputerowa

nt. walorów miedzi, zajęcia warsztatowe  z techniki repusowania miedzi

12.00 – 13.00 - zwiedzanie wystaw stałych w Pałacu Mieroszewskich

08.02.2018 - Pałac Mieroszewskich

10.00 – 13.00  - „Zagadki kosmosu”  -  zajęcia w oparciu o wystawę „Od lunety Galileusza do

teleskopu elektronicznego”

02.02.2018 - Pałac Mieroszewskich

17.00 – spotkanie podróżnicze „Laponia - rok w krainie reniferów”

Wystawy udostępniane w omawianym okresie:

Pałac Mieroszewskich

Wystawy stałe: 

„Wnętrza  stylowe  XVIII  –  XIX  wieku”  – m.in.  nowa  sala  z  meblami  

w stylu Biedermeier i sala z jadalnią w stylu secesji wiedeńskiej

„Izba zagłębiowska”

„W łużyckiej osadzie i średniowiecznym grodzie. Archeologia terenów dzisiejszego Będzina”

Czasowe:

„Od lunety Galileusza do teleskopu elektronicznego” – wystawa ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego  w Krakowie

Zamek

wystawa stała - „Dawna broń”



Teatr Dzieci Zagłębia

30.01.2018
10.00 - Bromba w sieci

01.02.2018
10.00 - Brzydkie Kaczątko

03.02.2018
10.00 - Zorro

08.02.2018
10.00 - Cudowna Lampa Alladyna

10.02.2018
16.00 - Miłek Opiłek

Ośrodek Sportu i Rekreacji

29.01.2018
11:00 – 12:00 - Szkółka pływania 
basen OSiR

30.01.2018
11:00 – 12:00 - Szkółka pływania
basen OSiR

31.01.2018
11:00 – 12:00 - Szkółka pływania 
basen OSiR

01.02.2018
11:00 – 12:00 - Szkółka pływania
basen OSiR

02.01.2018
8:30 – 15:00 - Wycieczka - Żarki 

06.02.2018
10:00 - Quiz z wiedzy o MKS Będzin 
SP 9 Łagisza

09.02.2018
9:00 - Turniej Rodzinny Siatkówki 
SP 9 Łagisza

01.02.2018
17:15 - Szkółka Capoeira (6+ lat) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

05.02.2018



16:00 - Taneczne szkraby (3-5 lat) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

05.02.2018
17:00 - Cheerleaders (4-8 lat)   
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

05.02.2018
18:00 - Popping (6+ lat) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

05.02.2018
19:10 - Hiphop (7+ lat) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

05.02.2018  
17:00 - BPU aerobic (młodzież i dorośli)   
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

05.02.2018
20:00 - Szczupła sylwetka fitness (młodzież i dorośli) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

05.02.2018
21.00 - Salsa i Bachata (młodzież i dorośli) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

05.02.2018
21:00 - Taniec towarzyski (młodzież i dorośli) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

06.02.2018
16:00 - Balet (4-8 lat)  
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

06.02.2018
17:00 - Breakdance (4+ lat) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

06.02.2018
18:00 - Twerk (młodzież i dorośli) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

06.02.2018 
19.00 - Hiphop (13+ lat) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

06.02.2018
19.00 - Zumba (młodzież i dorośli) dorośli  
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

06.02.2018



20.00 - Tabata (młodzież i dorośli)  
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

07.02.2018
19.45 - Płaski brzuch i spalanie fitness (młodzież i dorośli)  
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

07.02.2018
20.30 - Latinsolo dla pań (młodzież i dorośli) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

08.02.2018
16.00 - Jazz and Modern (6 + lat) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

08.02.2018 
16.15 - Taniec sportowy (6-9 lat) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

08.02.2018 
17.00 - Jazz and Modern (13+ lat)  
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

08.02.2018 
20.15 - Dancehall (młodzież i dorośli)  
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

08.02.2018 
18.00 - BPU aerobic (młodzież i dorośli)  
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

08.02.2018
20.10 - Zumba (młodzież i dorośli) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

09.02.2018 
17.30 - Breakdance (7+ lat) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

09.02.2018 
18.30 - Fitness (młodzież i dorośli) 
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

10.02.2018 
9.00 - Zdrowy kręgosłup/pilates (młodzież i dorośli)
klub fitness Dance4you, Będzin, ul. Piłsudskiego 83

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W okresie ferii MOS planuje organizację turniejów piłki siatkowej, piłki nożnej oraz treningi 
otwarte z judo i szermierki.


