
FERIE ZIMOWE W OBIEKCIE KULTURALNO-OŚWIATOWYM W KOTOWICACH, 
UL. PODWALNA 3,  

TEL. 692-473-335 

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju warsztatu lub ich odwołaniu z 
powodu niewystarczającej ilości uczestników min. 10 osób. 

Zapisy na wszystkie warsztaty prowadzi Katarzyna Gaj. Numer telefonu powyżej😊 

Warsztaty EduBrick Edukacja 

„Klockowy zawrót głowy w laboratorium juniora” Robotyka LEGO – nasi podopieczni zdobywają 
praktyczną wiedzę z elementów S.T.E.M. (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria/mechanika, 
matematyka), budując modele z klocków Lego, które następnie samodzielnie wprawiają w ruch. 
Dzieci bawią się i uczą, budując z klocków lego rozmaite konstrukcje. Starsze dzieci odkrywają świat, 
dowiadując się ciekawostek na temat popularnych budowli architektonicznych, a następnie budują 
modele w oparciu o instrukcje. Laboratorium Juniora- Wspólnie z Dziećmi będziemy sprawdzać i 
obserwować jak niesamowity i zaskakujący jest świat nauki, podczas tych zajęć poznają i zrozumieją 
czym jest kwas, zasada, jak zachodzą reakcje chemiczne i czym są zjawiska fizyczne. W ramach tego 
cyklu młodzi naukowcy w bezpieczny i profesjonalny sposób z pasją będą odkrywać tajniki świata 
fizyki i chemii. Znajdą także odpowiedzi na intrygujące pytania, jak np. Czy woda się klei? Chcemy 
przekazywać, wyjaśniać podstawowe pojęcia odchodząc od książkowych definicji, chcąc rozbudzać, 
podtrzymywać ciekawość poznawczą ,a także zapewnić zrozumienie pojawiających się zagadnień i 
wspólnie z dziećmi odkryć tajemnice świata nauki. Warsztaty Slime – są to zajęcia edukacyjno-
terapeutyczne, podczas których dajemy dzieciom moc, pozwalając samodzielnie tworzyć, z 
odpowiednio dobranych składników fascynującą masę plastyczną służącą do zabawy i stymulacji 
sensorycznej. 

Warsztaty od godziny 13:00 prowadzi pracownik Centrum Kultury Katarzyna Gaj,  cały tydzień 
kosztuje 40 zł  

13.02 poniedziałek  

10:00-12:30 EduBrick Edukacja,   cena warsztatu 50 zł/150 minut 

- warsztaty mydlarskie 

- klockowy zawrót głowy, czyli warsztaty matematyczne w świecie Minecrafta 

12:30 – 13:00 przerwa na  śniadanie  

13:00 – 14:00 Warsztaty kreatywne, łapacz snów. 

Łapacz snów to wyjątkowa ozdoba, która od lat pojawia się na ścianach mieszkań miłośników 
etnicznych i egzotycznych klimatów w wystroju wnętrz. Dekorację tę bardzo łatwo zrobić 
własnoręcznie. Dzieci wykonają tą piękną ozdobę do powieszenia nad łóżko.  

14.02 wtorek  

10:00 – 12:30 EduBrick Edukacja, cena warsztatu 50 zł/150 min 

- warsztaty wykonania soli kąpielowej  



- klockowy zawrót głowy czyli zemsta Pokemonów. 

12:30 – 13:00 przerwa na śniadanie 

13:00 – 14:00 Warsztaty kreatywne, walentynkowy brelok z masy samoutwardzalnej i drobiazgów. 

Wykonamy nietuzinkowy prezent dla ukochanej osoby. 

15.02 środa  

10:00 – 12:30 EduBrick Edukacja, cena warsztatu 50 zł/150 min 

- czy każda erupcja bywa niebezpieczna ? 

- klockowy zawrót głowy, czyli pradawne gady w Parku Jurajskim 

12:30 – 13:00 przerwa 

13:00 – 14:00 gry bez prądu, maraton planszówek 

 16.02 czwartek 

10:00 – 12:30 EduBrick Edukacja, cena warsztatu 50 zł/150 min 

- czary mary, czyli w laboratorium Harrego Pottera  

- klockowy zawrót głowy, z wizytą w Hogwarcie u Harrego Pottera 

12:30 – 13:00 przerwa 

13:00 – 14:00 warsztaty artystyczno – kulinarne, pączki na tłusty czwartek 

 

17.02 piątek 

10:00 – 12:30 EduBrick Edukacja, cena warsztatu 60 zł/150 min 

- Królestwo Brokatowego Slime 

- klockowy zawrót głowy – EKSPERCI PROGRAMOWANIA  

12:30 – 13:00 przerwa  

13:00 – 14:00 warsztaty kreatywne, wyplatanie makatek na krośnie diy  

Makatki możemy  wykonać w ulubionych kolorach i różnych kombinacjach. Ograniczeniem jest 
jedynie nasza wyobraźnia. Na prowizorycznym krośnie dzieci wykonają piękne ozdoby, będą 
potrzebne tylko wełny, nożyczki, igła dziewiarska. Do dzieła!! 



 

 

 



 

Drugi tydzień ferii 

Warsztaty od godziny 11:00 prowadzi pracownik Centrum Kultury Katarzyna Gaj,  cały tydzień 
kosztuje 30 zł + wycieczka 25 zł.  

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W RAMACH PÓŁKOLONII – KOTOWICE 

Codziennie kreatywne projekty językowe o zróżnicowanej tematyce i formie, dzięki 
którym dzieci będą rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać nie tylko wiedzę 
ogólną, ale też kulturową. Dominującym językiem będzie język angielski, ale nie 
tylko – pojawią się również inne językowe niespodzianki. Będzie dużo ruchu i 
śpiewania, ale przede wszystkim dużo dobrej zabawy – zapraszamy! 

 

Czas trwania: 150 min, cena: 60 zł 

Minimalna liczba uczestników: 6 

 

20.01 poniedziałek  

10:00 – 12:30 wycieczka do Alpakowni w Kotowicach, koszt 25 zł.  60 minut dobrej zabawy, 
karmienie Alpak i wiele zabaw ruchowych  

   

21.01 wtorek 

11:00 – 12:30 Warsztaty kreatywne,  wyplatanie z wełny tęczowych obrazków. 

 

12:30 – 15:00 Wtorek (21.02) – szkoła językowa ALTO  Podwodny świat 

 

22.01 środa  



11:00 – 12:30 Warsztaty kreatywno – edukacyjne, w kosmosie-  

Warsztaty o kosmosie pozwolą przenieść się w przeszłość, dzięki ciekawym opowieściom o podboju 
kosmosu oraz poznać przyszłe cele misji kosmicznych. Porozmawiamy o astronomii a na koniec 
wykonamy kosmiczną pracę plastyczną.  

12:30 – 15:00 Szkoła językowa ALTO – Podróże małe i duże 

 

23.01 czwartek  

11:00 – 12:30 Warsztaty upcyklingu, t-shirt marzeń. Będziemy edukować dzieci w zakresie dbania o 
środowisko. Jednak oprócz rozmów na temat tego, do którego pojemnika wrzucać konkretne śmieci, 
można zachęcić je także do samodzielnego powtórnego przetwarzania przedmiotów. Ze znoszonej 
koszulki wyczarujemy t-shirt marzeń, ozdobiony koralikami i innymi drobiazgami.  

12:30 – 15:00 Szkoła językowa ALTO Świat księżniczek i piratów 

24.01 piątek  

11:00 – 12:30 Warsztaty decupage, przybornik na biurko.  

12:30 – 15:00 Szkoła językowa ALTO – Muzycznie i sportowo 

 

Między warsztatami dzieci będą miały przerwę na śniadanie (we własnym zakresie).  

Plakat poniżej  

  

 

 



 


