FERIE ZIMOWE W MCK
od 12 do 27 stycznia 2019
PONIEDZIAŁKI




10.00 - 11.30 - artystyczny recykling 6-10 lat (prac. plastyczna), tel. 500 199 710 - 5 zł/os
13.00 - 14.00 - taniec ludowy dla dzieci (sala nr 106), tel. 605 535 505 - bezpłatne
14 i 21 stycznia 14.30 - 15.30 - przygoda z angielską książką, Global School, (sala nr 111)
 14 stycznia dla dzieci w wieku 5-7 lat, tel. 509 810 626 - bezpłatne
 21 stycznia dla dzieci w wieku 8-10 lat, tel. 509 810 626 - bezpłatne

WTORKI




10.00 - 11.00 - zajęcia plastyczne 5-7 lat /Malowanie ceramiki/ (prac. plast.), tel. 798 097 818 - 5 zł/os
11.30 - 12.30 - zajęcia plastyczne 8-11 lat /Malowanie ceramiki/ (prac. plast.), tel. 788 758 999 - 5 zł/os
13.00 - 14.30 - gry planszowe (sala nr 111), tel. 606 535 505 – bezpłatne

ŚRODA






10.00 - 11.30 - bajka z instytutu duńskiego (sala widowiskowa), tel. 798 097 818 - bezpłatne
12.00 - 12.30 - pokazy taneczne teatru tańca Art. Dance (widowiskowa), tel. 792 220 727 - bezpłatne
12.45 - 13.15 - pokazy taneczne teatru tańca Art. Dance (widowiskowa), tel. 792 220 727 - bezpłatne
16 stycznia - 12.00 - 14.00 - wycinanka regionalna z Lucyną Kozłowską (sala plast.), tel. 788 758 999 - 5 zł/os
23 stycznia - 12.30 - 14.30 - rzeźba ludowa w drewnie z Andrzejem Kozłowskim (sala plast.), tel. 788 758 999
- 5 zł/os

CZWARTKI





17 i 24 stycznia - wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, zapisy
i informacje tel. 500 199 710
10.00 - 11.00 - zajęcia taneczne 4-6 lat /Art. Dance/ (sala nr 102), tel. 792 220 727 - bezpłatne
11.15 - 12.15 - zajęcia taneczne 7-9 lat /Art. Dance/ (sala nr 102), tel. 792 220 727 - bezpłatne
12.00 - 13.30 - Młodzieżowa Akademia Sztuki, zajęcia otwarte (prac. plast.), tel. 788 758 999 - 5 zł/os

PIĄTKI




10.00 - 11.30 - zajęcia z rzeźby w glinie 6-9 lat (prac. plastyczna), tel. 788 758 999 - 5 zł/os
13.00 - 14.30 - gry planszowe (sala nr 111), tel. 606 535 505 – bezpłatne
13.00 - 14.00 - Zumba / akrobatyka (sala nr 106), tel.792 606 337 – bezpłatne

KINO CENTRUM filmy dla dzieci i młodzieży - feryjne seanse filmowe, od 12 do 27 stycznia, bilety na poranne seanse
(do godz. 13.00) w specjalnej cenie 12 zł, więcej informacji na stronie www.kino.mck.skarzysko.pl
(Poniedziałek - piątek) w godz. 10.00-15.00 - tenis stołowy - Ping Pong, (sala nr 44) – bezpłatne
16 stycznia 2019 r. - „Bajka o Babci Jadze” w wykonaniu Grupy Artystycznej „Perły z Lamusa” godz. 18:00 - bezpłatne
23 stycznia 2019 r. - Warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku 5+ (prac. plast.) godz. 16:30, tel. 798 097 818 - 12 zł/os

Zapisy w godz. 8:00 - 16:00, ilość miejsc ograniczona

Informacja: MCK prowadzi zajęcia pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, przyjmujemy dzieci wyłącznie na zapisy
i przyprowadzone przez rodziców/opiekunów, nie przyjmujemy grup zorganizowanych, dzieci powinny mieć swój
prowiant oraz nr telefonu do rodzica/opiekuna.

