


ORGANIZATORZY

Bądź na bieżąco z nowościami
Polub nas na u! facebook

ź Filia nr 1 ul. Brzeska 5, tel. 55 625 60 65

ź Filia nr 6 ul. Słoneczna 29–31, tel. 55 625 60 80/81

ź Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

ź

ź ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, tel. 55 232 72 73 

ź Centrum Sztuki Galeria EL

ź Filia nr 5 „Kostka” ul. J. Wybickiego 20, tel. 55 625 60 95/96

ź Filia nr 8 ul. R. Mielczarskiego 22–24, tel. 55 625 60 75

ź ul. Bema 37, tel. 55 625 82 11

       Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

ź ul. Karowa 1, tel. 55 625 63 00

ź ul. Kuśnierska 6, tel. 55 625 67 84

ź Filia nr 3 ul. J. Piłsudskiego 17, tel. 55 625 60 85/86

ź

ź Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23

ź Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu

ź ul. Kościuszki 77a, tel. 55 625 84 21

ź Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

ź Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu

ź

ź ul. Warszawska 51, tel. 55 625 66 21

ź

ź Filia nr 4 ul. Ogólna 59/1, tel. 55 625 60 90/91

ź Filia nr 7 ul. Hetmańska 16–22, tel. 55 611 00 66

Udział we wszystkich zajęciach organizowanych w trakcie ferii jest bezpłatny. Część 
zajęć, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, wymaga wcześniejszych zapisów bądź 
rezerwacji. Szczegółowe informacje na temat dostępności zajęć i ich zakresu można 
uzyskać telefonicznie, kontaktując się z wybranymi placówkami – wykaz numerów 
poniżej. 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z atrakcji i życzymy udanych ferii!

www.�.com/MiastoElblag



PONIEDZIAŁEK, 20 STYCZNIA

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR, ul. Robotnicza 68 

Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Robotnicza 68
10:00 – 10:45  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV
11:00 – 11:45 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII

10:00 – 12:00 Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

Kryte lodowisko MOSiR „Helena”, ul. Karowa 1

13:00 – 13:50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży
12:00 – 12:50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar”, ul. Agrykola 8
14:00 – 15:30 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135
  9:30 – 11:00 Zabawa z kick boxingiem z Elbląskim Klubem Karate
10:00 – 12:00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego

13:00 – 14:30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z SOS przy SSP 3 
11:00 – 13:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej z EKS Start Elbląg

14:30– 16:00 Zajęcia Freestyle football – pokaz i nauczanie sztuczek technicznych
  w Elblągu  

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

  obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK

10:00 – 12:15 Animacja poklatkowa

MDK ul. Warszawska 51

  zapisy w MDK)

MDK ul. Bema 37

10:00 – 11:30  Zajęcia JUDO 

Zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach pracy MOS są przeznaczone dla młodzieży i dzieci 
od 8 roku życia

  9:00 – 10:30 Zajęcia taneczne - street dance kids (od 7-10 lat)

  9:00 – 12:15 Zajęcia gitary klasycznej

10:30 – 12:00 Zajęcia dancehall  (od 12-15 lat)

  w związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze

Sala judo MOS ul. Kościuszki 77a

  9:00 – 12:00 Muzyka Dawna

10:00 – 13:00  Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci. 

12:00 – 14:00  Ferie Zimowe z Bajkami Disneya - na uczniów czekają liczne gry

14:00 – 17:15 Nauka gry na saksofonie i pianinie (zajęcia trwają po 45 min., 

  i zabawy nawiązujące do książek na podstawie znanych i lubianych

  9:00 – 10:30 Akademia Malucha

10:00 – 12:35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa 10 dzieci) i młodzieży 
  (grupa 8 dzieci) - w związku z ograniczoną ilością miejsc

  9:00 – 12:15 Zajęcia wokalne

  tytułów, takich jak Król Lew, Auta. Alladyn, Gdzie jest Nemo I wiele
  innych.

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY



MDK ul. Bema 37
  9:00 – 10:30 Zajęcia taneczne – street dance kids (od 7 do 10 lat)
  9:00 – 10:30 Akademia Malucha
  9:00 – 12:00 Muzyka dawna

10:30 – 12:00 Zajęcia dancehall (od 12–15 lat)
10:00  – 12:35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa 10 dzieci) i młodzieży (grupa 8 osób) 

  9:00 – 12:15 Zajęcia gitary klasycznej

  – w związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK

15:00 – 18:15 Sekcja Perkusji (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują
  wcześniejsze zapisy)

10:00 – 12:15 Animacja poklatkowa
  9.00 – 12.15 Zajęcia wokalne

10:00 – 13:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 

MDK, ul. Warszawska 51

14:00 – 17:15 Nauka gry na saksofonie i pianinie (zajęcia trwają po 45 min., 
  w związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze
  zapisy w MDK)

  – nauka rozpoznawania podstawowych gatunków ptaków,

  nawiązujące do książek na podstawie znanych i lubianych tytułów,

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

Filia nr 1, ul. Brzeska

12:00 – 14:00  Ferie Zimowe z Bajkami Disneya – na uczniów czekają gry i zabawy

  – sowy – fakty i mity, porcja wiedzy o sowach występujących w Polsce,

  – zimowe dokarmianie – jak mądrze dokarmiać ptaki zimą,
  – ptasie  przysmaki – przygotowanie zimowych przysmaków i

  – wykonanie i ozdobienie karmnika z tektury.

12:00 – 14:00   ,,Ptasie ferie – co ćwierka w lesie” (zajęcia literacko–plastyczne):

  takich jak Król Lew, Auta, Alladyn, Gdzie jestNemo i wiele innych.

     do ptasich stołówek,

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA



WTOREK, 21 STYCZNIA

Filia nr 4, ul. Ogólna
11:00 – 13:00

Filia nr 7, CYBERIADA, ul. Hetmańska
11:00 – 13:00   

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

„Zimowe hece w bibliotece” – inspiracją do zabaw będzie zima.
W programie: głośne czytanie opowieści tematycznie związanych 
z zimą oraz warsztaty plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, 
m.in. kolażu, scrapbookingu, origami, zabawy integracyjne, 
łamigłówki, quizy,  gry i zabawy ruchowe, gry planszowe.

„OJ DANA DANA, NA LUDOWO W CYBERIADZIE” – w programie: 
wycinanki ludowe, prace plastyczne inspirowane malarstwem na 
szkle, biżuteria z motywem folk, ozdobne pudełka z wzorami 
polskiego folkloru. Dodatkowo: gry xbox, mul�medialne gry 
edukacyjne (rakietki), gry planszowe. Na zajęciach wykorzystywane 
będą laptopy, tablety, tablica mul�medialna.

Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Robotnicza 68

11:00 – 11:45 Zajęcia rekreacyjne - siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V - VII

  oraz Turniej Mini Hokeja dla dzieci

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

10:00 – 10:45  Zajęcia rekreacyjne - siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II - IV

12:00 – 12:50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla dzieci i młodzieży 

14:00 – 15:30 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

13:00 – 13:50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

14:30 – 16:00 Zajęcia Freestyle footbal - pokaz i nauczanie sztuczek technicznych

13:00 – 13:50  Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

14:00 – 15:30  Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa).

11:00 – 13:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej z EKS Start Elbląg

  9:30 – 11:00 Zabawa z kick boxingiem z Elbląskim Klubem Karate

  w Elblągu  

12:00 – 12:00 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla dzieci i młodzieży

13:00 – 14:30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z SOS przy SSP 3

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

10:00 – 12:00  Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego

 105380203



Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135

  9.00 – 12.15 Zajęcia wokalne

10:00 – 12:00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego
sala sportów walki/płyta boiska 

w Elblągu  

  9:00 – 11:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z Olimpia Judo

Sala karate MOS ul. Saperów 14 g

MDK, ul. Bema 37

10:00 – 11:30  Zajęcia karate  

  9:00 – 10:30 Zajęcia taneczne – street dance kids (od 7 do 10 lat)
  9:00 – 12:15 Zajęcia gitary klasycznej 
  9:00 – 13:00 Muzyka dawna

14:30 – 16:00 Zajęcia Freestyle footbal - pokaz i nauczanie sztuczek technicznych

  9:30 – 10:30 Akademia Malucha

13:00 – 14:30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z SOS przy SSP 3

Zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach pracy MOS są przeznaczone dla młodzieży 

10:00 – 12:35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa 10 dzieci) i młodzieży (grupa 8 osób)
  – w związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK

i dzieci od 8 roku życia

11:00 – 13:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki ręcznej z EKS Start Elbląg

10:00 – 12:25 Język hiszpański

11:00 – 14:00 Sekcja trąbki (zajęcia indywidualne – obowiązują wcześniejsze zapisy)
10:30 – 12:00 Zajęcia taneczne dancehall (od 12 do 15 lat)

15:00 – 18:15 Sekcja Perkusji (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują
  wcześniejsze zapisy)

MDK, ul. Warszawska 51

10:00 – 12:15 Animacja poklatkowa
  9:00 – 14:00 Modelarnia

10:00 – 13:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY



  z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK)

Sala edukacyjna MA-H 

  (liczba miejsc ograniczona, konieczność rezerwacji).
12:30 – 14:00 Piernikowe serduszko dla babci - zajęcia warsztatowe 

14:00 – 17:15 Nauka gry na saksofonie i pianinie (zajęcia po 45 min., w związku 

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ
12:00 – 14:00  Ferie Zimowe z Bajkami Disneya – na uczniów czekają gry i zabawy
  nawiązujące do książek na podstawie znanych i lubianych tytułów,
  takich jak Król Lew, Auta, Alladyn, Gdzie jest Nemo i wiele innych.

Filia nr 6, ul. Słoneczna

  układanie puzzli zimowych na czas, zabawy ruchowe z chustą

11:00 – 13:00 „W krainie śniegu i lodu” - warsztaty inspirowane zimą dla dzieci 6-12 lat;

Filia nr 3, ul. Piłsudskiego 

  młodsze dzieci z opiekunami.
  bohaterów na podstawie opisu). Zajecia dla dzieci w wieku 6-12 lata,

  i zręcznościowo-ruchowe.

  tworzenia obrazów o tematyce zimowej.

12:00 – 14:00 „Zimowe przygody z ksiażką” – zajęcia literacko–plastyczne 

Filia nr 8, ul. Milelczarskiego

  Znaki szczególne - zabawy na spostrzegawczość (rozpoznawanie 

Filia nr 5, ul. Wybickiego

11:00 – 13:00   Biblioteczni tropiciele zagadek.

12:00 – 14:00   „W KOSTCE gramy” - rozgrywki gier planszowych, zabawy integracyjne

  na podstawie książek o tematyce zimowej; rozgrywki gier planszowych,

  animacyjną, zajęcia z wykorzystaniem różnych technik plastyczych do

  gry planszowe, puzzle, krzyżówki, rebusy.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA



ŚRODA, 22 STYCZNIA

Kryta Pływalnia MOSiR ul. Robotnicza 68
10:00 – 10:45  Zajęcia rekreacyjne - siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II - IV
11:00 – 11:45 Zajęcia rekreacyjne - siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V - VII

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR ul. Robotnicza 68

11:00 – 12:00 Zajęcia taneczne ZUMBA - sala fitness
12:00 – 12:50 Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)
13:00 – 13:50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

14:00 – 15:30 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

10:00 – 12:00  Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar” ul. Agrykola 8

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR al. Grunwaldzka 135
  9:30 – 11:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu karate z Elbląskim Klubem Karate
10:00 – 11:00 Zajęcia sportowe ze squash SCORE  

Kryte lodowisko MOSiR „Helena” ul. Karowa 1

10:00 – 12:00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego

  w Elblągu

Zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach pracy MOS są przeznaczone dla młodzieży 

  walki/płyta boiska 
13:00 – 14:30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z SOS przy SSP 3

11:00 – 13:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z Olimpia Judo – sala sportów

14:30 – 16:00 Zajęcia Freestyle football – pokaz i nauczanie sztuczek technicznych

Sala judo MOS ul. Kościuszki 77a
10:00 – 11:30 Zajęcia judo 

i dzieci od 8 roku życia

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY



  
     w Polsce,

  (liczba miejsc ograniczona, konieczność rezerwacji)

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ
12:00 – 14:00   Ferie Zimowe z Bajkami Disneya – na uczniów czekają liczne gry 

11:00 – 12:30  Piernikowe serduszko dla dziadka - zajęcia warsztatowe

  i zabawy nawiązujące do książek na podstawie znanych i lubianych
  tytułów, takich jak: Król Lew, Auta, Alladyn, Gdzie jest Nemo i wiele
  innych.

Filia nr 1, ul. Brzeska
12:00 – 14:00  ,,Ptasie ferie – co ćwierka w lesie” (zajęcia literacko–plastyczne):
  – sowy – fakty i mity, porcja wiedzy o sowach występujących 

MDK, ul. Bema 37
  9:00 – 12:15 Zajęcia gitary klasycznej 

10:00 – 12:35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa 10 dzieci) i młodzieży (grupa 8 osób)
  – w związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK
15:00 – 18:15 Sekcja Perkusji (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują
  wcześniejsze zapisy)

MDK, ul. Warszawska 51 

  9:00 – 12:15 Nauka gry na saksofonie i pianinie (zajęcia po 45 min., w związku 
  z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK)

10:00 – 13:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci

Sala edukacyjna MA-H

  9:00 – 13:00 Muzyka dawna

10:00 – 12:15 Animacja poklatkowa

  9:00 – 12:15 Zajęcia wokalne

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA



Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Robotnicza 68
10:00 – 10:45  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV
11:00 – 11:45 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII

  

  m.in. kolażu, scrapbookingu, origami, zabawy integracyjne, łamigłówki,

  – ptasie  przysmaki – przygotowanie zimowych przysmaków i
  – zimowe dokarmianie – jak mądrze dokarmiać ptaki zimą,

  – wykonanie i ozdobienie karmnika z tektury.

Filia nr 4, ul. Ogólna
11:00 – 13:00 „Zimowe hece w bibliotece” – inspiracją do zabaw będzie zima.

  quizy, gry i zabawy ruchowe, gry planszowe.

  – nauka rozpoznawanie podstawowych gatunków ptaków,

     do ptasich stołówek,

  z zimą; warsztaty plastyczne z wykorzystaniem różnych technik,
  W programie: głośne czytanie opowieści tematycznie związanych 

  wycinanki ludowe, prace plastyczne inspirowane malarstwem na
11:00 – 13:00 „OJ DANA DANA, NA LUDOWO W CYBERIADZIE” – w programie:  

  szkle, biżuteria z motywem folk, ozdobne pudełka z wzorami
  polskiego folkloru. Dodatkowo: gry xbox, mul�medialne gry

Filia nr 7, CYBERIADA, ul. Hetmańska

  będą laptopy, tablety, tablica mul�medialna.
  edukacyjne (rakietki), gry planszowe. Na zajęciach wykorzystywane

CZWARTEK, 23 STYCZNIA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI



MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

10:00  – 12:35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa 10 dzieci) i młodzieży (grupa 8 osób)

12:00 – 12:50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla dzieci i młodzieży oraz Turniej

  Mini Hokeja dla dzieci 

13:00 – 13:50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135

  9:00 – 11:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Olimpią Elbląg

10:00 – 12:00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego

11:00 – 13:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z Olimpia Judo – sala sportów

14:00 – 15:30 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

  walki/płyta boiska 

13:00 – 14:30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z SOS przy SSP 3

  w Elblągu

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar”, ul. Agrykola 8

Kryte lodowisko MOSiR „Helena”, ul. Karowa 1

14:30 – 16:00 Zajęcia Freestyle footbal – pokaz i nauczanie sztuczek technicznych

MDK, ul. Bema 37

  9:00 – 12:00 Muzyka dawna

Hala MOS, ul. Kościuszki 77a

  9:00 – 12:15 Zajęcia gitary klasycznej 

10:00 – 12:25 Język angielski

  9:00 – 14:00 Turniej sprawnościowy w ramach programu „Sportowa Integracja” 

15:00 – 18:15 Sekcja Perkusji (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują

  w MDK

  wcześniejsze zapisy)

  – w związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy 



11:00 – 12:30 Życie na zamku krzyżackim (pogadanka) 

  Znaki szczególne – zabawy na spostrzegawczość (rozpoznawanie

  z wykorzystaniem różnych technik plastyczych do tworzenia obrazów 

Filia nr 6, ul. Słoneczna

Sala edukacyjna MA–H

Filia nr 5, ul. Wybickiego
12:00 – 14:00 „W KOSTCE gramy” – rozgrywki gier planszowych, zabawy integracyjne

12:00 – 14:00 „Zimowe przygody z ksiażką” – zajęcia literacko-plastyczne na podstawie

  tytułów, takich jak: Król Lew, Auta, Alladyn, Gdzie jest Nemo i wiele

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

Filia nr 3, ul. Piłsudskiego

  innych.

  bohaterów na podstwie opisu). Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lata,
  młodsze dzieci z opiekunami.

  i zręcznościowo–ruchowe.

12:00 – 14:00   Ferie Zimowe z Bajkami Disneya – na uczniów czekają liczne gry 
  i zabawy nawiązujące do książek na podstawie znanych i lubianych

11.00 – 13.00  Biblioteczni tropiciele zagadek 

  książek o tematyce zimowej; rozgrywki gier planszowych, układanie
  puzzli zimowych na czas, zabawy ruchowe z chustą animacyjną, zajęcia 

  o tematyce zimowej.

  z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK)

  9:00 – 12:15 Zajęcia wokalne

10:00 – 12:15 Pracownia plastyczna młodzieżowa

  9:00 – 14:00 Modelarnia 

10:00 – 14:10 Dziennikarstwo i mul�media

10:00 – 11:25 Nauka gry na saksofonie i pianinie (zajęcia po 45 min., w związku 

MDK, ul. Warszawska 51

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE



PiĄTEK, 24 STYCZNIA

11:00 – 11:45 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII

Kryte lodowisko MOSiR „Helena”, ul. Karowa 1

10:00 – 10:45  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV
Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Robotnicza 68

  zimą; gry planszowe, puzzle, krzyżówki, rebusy.

Filia nr 8, ul. Mielczarskiego
11:00 – 13:00 „W krainie śniegu i lodu” – warsztaty dla dzieci 6-12 lat inspirowane

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar”, ul. Agrykola 8

10:00 – 12:00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego
  walki/płyta boiska 

  9:00 – 10:30 Zajęcia gitary klasycznej 

11:00 – 12:00 Zajęcia taneczne ZUMBA – sala fitness

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135

  9:00 – 12:00 Muzyka dawna 

13:00 – 13:50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

  9:00 – 11:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z judo z Olimpia Judo – sala sportów

12:00 – 12:50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla dzieci i młodzieży

14:30 – 16:00 Zajęcia Freestyle footbal – pokaz i nauczanie sztuczek technicznych
  w Elblągu  

11:00 – 13:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki nożnej z Olimpią Elbląg

14:00 – 15:30 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

13:00  – 14:30 Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej z SOS przy SSP 3 

MDK, ul. Bema 37

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY



  z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy 

10:00 – 13:20 Dziennikarstwo i mul�media

10:00 – 12:35 Zajęcia plastyczne dla dzieci (grupa 10 dzieci) i zajęcia plastyczne 

12:00 – 14:00 Ferie Zimowe z Bajkami Disneya – na uczniów czekają liczne gry 

  obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK.

10:00 – 13:00 Pracownia plastyczna młodzieżowa 

  9:00 – 13:00 Klub mul�medialny

15:00 – 16:15 Sekcja perkusji (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
  obowiązują wcześniejsze zapisy)

  dla młodzieży (grupa 8 osób). W związku z ograniczoną ilością miejsc

MDK, ul. Warszawska 51

10:00 – 11:25 Nauka gry na saksofonie i pianinie (zajęcia po 45 min., w związku 

  9:00 – 10:35 Zajęcia wokalne

  w MDK).

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

  i zabawy nawiązujące do książek na podstawie znanych i lubianych
  tytułów, takich jak Król Lew, Auta, Alladyn, Gdzie jest Nemo 
  i wiele innych.

10:00 – 12:00 Wycieczka rowerowa „Zimowa Bażantarnia” oraz Snowbike 
  – zajęcia z bezpiecznej jazdy rowerem po śniegu. 
  Po zakończeniu zajęć wspólne ognisko dla uczestników.

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA

LAS MIEJSKI BAŻANTARNIA

NIEDZIELA, 26 STYCZNIA  77998446



PONIEDZIAŁEK, 27 STYCZNIA

10:00 – 10:45  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV
Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Robotnicza 68

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR, ul. Robotnicza 68 

11:00 – 11:45 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII

10:00 – 12:00 Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

12:00 – 12:50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla dzieci i młodzieży
13:00 – 13:50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar”, ul. Agrykola 8
14:00 – 15:30 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Kryte lodowisko MOSiR „Helena”, ul. Karowa 1

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135
  9:00 – 14:00 Turniej piłki siatkowej z Siatkarskimi Ośrodkami Sportowymi 
  przy SSP 3 w Elblągu
10:00 – 12:00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego

Sala sportowa SSP 3

10:00 – 10:45 Zajęcia kreatywne dla dzieci (grupa max 15)
10:50 – 11:35 Zajęcia kreatywne dla dzieci (grupa max 15)
  W związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze

MDK, ul. Bema 37

  zapisy w MDK.

10:00 – 11:30 Zajęcia lekkoatletyczne

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY



  9:00 – 12:15 Zajęcia wokalne

  – zajęcia dźwiękowe, budowanie akustycznych instrumentów

  W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 10 osób. 

  prezentację o maskach – w historii masek ludzkość dorobiła się

  9:00 – 12:00 Muzyka dawna

  w MDK)

  9:00 – 11:00 Akustyka, elektroakustyka, smar�on narzędziem tworzenia 

  trzydniowych warsztatów. 

12:00 – 14:00 OBLICZA MASEK – wejdź w rolę projektanta maski. Obejrzyj

  – trójwymiarową maskę. Dwudniowy cykl warsztatów, w zajęciach

  budowy instrumentów udostępnia Galeria EL.

  może wziąć udział maksymalnie 20 osób. 

  9:00 – 12:15 Zajęcia gitary klasycznej 

MDK, ul. Warszawska 51

10:00 – 12:15 Animacja poklatkowa   

14:00 – 17:15 Nauka gry na saksofonie i pianinie (zajęcia po 45 min., w związku 

  z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy 

  dźwiękowych z wykorzystaniem smar�onów i tabletów. Jest to cykl

  Obowiązują zapisy: maciek@galeria–el.pl tel. 55 625–67–80. 

  Prosimy o zabranie ze sobą smar�onów/tabletów. Materiały do

  Zapisy: joanna@galeria–el.pl tel. 55 625–67–80.

  wielu ich rodzajów i to z różnych stron świata (Wenecja, Afryka czy

  Grecja). Dzięki krótkiej prezentacji, poczujesz się zainspirowany.

  Narysujesz swoją wizję maski, a następnie na jej podstawie 

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL



 Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

12:00 – 14:00 ,,Ptasie ferie – co ćwierka w lesie” (zajęcia literacko–plastyczne):

12:00 – 14:00 Ferie Zimowe z Bajkami Disneya – na uczniów czekają liczne gry 
  i zabawy nawiązujące do książek na podstawie znanych i lubianych
  tytułów, takich jak Król Lew, Auta, Alladyn, Gdzie jest Nemo 
  i wiele innych.

Filia nr 1, ul. Brzeska

     w Polsce,

  – zimowe dokarmianie – jak mądrze dokarmiać ptaki zimą,

  – sowy – fakty i mity, porcja wiedzy o sowach występujących 

  – nauka rozpoznawanie podstawowych gatunków ptaków,

  – ptasie  przysmaki – przygotowanie zimowych przysmaków i

11:00 – 13:00 „Zimowe hece w bibliotece” – inspiracją do zabaw będzie zima.
  W programie: głośne czytanie opowieści tematycznie związanych 

     do ptasich stołówek,
  – wykonanie i ozdobienie karmnika z tektury.

  z zimą; warsztaty plastyczne z wykorzystaniem różnych technik,

Filia nr 4, ul. Ogólna

11:00 – 13:00 „OJ DANA DANA, NA LUDOWO W CYBERIADZIE” – w programie:

  edukacyjne (rakietki), gry planszowe. Na zajęciach wykorzystywane
  polskiego folkloru. Dodatkowo: gry xbox, mul�medialne gry

  będą laptopy, tablety, tablica mul�medialna.

Filia nr 7, CYBERIADA, ul. Hetmańska

  na szkle, biżuteria z motywem folk, ozdobne pudełka z wzorami
  wycinanki ludowe, prace plastyczne inspirowane malarstwem 

  m.in. kolażu, scrapbookingu, origami, zabawy integracyjne,
  łamigłówki, quizy, gry i zabawy ruchowe, gry planszowe.

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA



WTOREK, 28 STYCZNIA

Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Robotnicza 68

10:00 – 10:45  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV

11:00 – 11:45 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII

Kryte lodowisko MOSiR „Helena”, ul. Karowa 1

12:00 – 12:50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla dzieci i młodzieży 

  oraz Turniej Mini Hokeja dla dzieci

13:00 – 13:50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

10:50 – 11:35 Zajęcia kreatywne dla dzieci (grupa max 15)

  9:00 – 12:15 Zajęcia gitary klasycznej 

10:00 – 12:00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego

10:00 – 11:30 zajęcia lekkoatletyczne

10:00 – 12:15 Język hiszpański

10:00 – 10:45 Zajęcia kreatywne dla dzieci (grupa max 15)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135

14:00 – 15:30 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

MDK, ul. Bema 37

Sala sportowa SSP 3

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar”, ul. Agrykola 8

11:00 – 14:00 Sekcja trąbki (obowiązują wcześniejsze zapisy)

  zapisy w MDK.

  W związku z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY



  Obowiązują zapisy: maciek@galeria–el.pl tel. 55 625–67–80. 

12:00 – 14:00 OBLICZA MASEK – wejdź w rolę projektanta maski. Obejrzyj

  trzydniowych warsztatów. 

  – zajęcia dźwiękowe, budowanie akustycznych instrumentów
  dźwiękowych z wykorzystaniem smar�onów i tabletów. Jest to cykl

  Prosimy o zabranie ze sobą smar�onów/tabletów. Materiały do
  budowy instrumentów udostępnia Galeria EL.

  wielu ich rodzajów i to z różnych stron świata (Wenecja, Afryka czy

  – trójwymiarową maskę. Dwudniowy cykl warsztatów, w zajęciach

10:00 – 12:15 Animacja poklatkowa 

  W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 10 osób. 

  Zapisy: joanna@galeria–el.pl tel. 55 625–67–80.

14:00 – 17:15 Nauka gry na saksofonie i pianinie (zajęcia po 45 min., w związku 

MDK, ul. Warszawska 51
  9:00 – 12:15 Zajęcia wokalne

  z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK)

  9:00 – 11:00 Akustyka, elektroakustyka, smar�on narzędziem tworzenia 

  prezentację o maskach – w historii masek ludzkość dorobiła się

  Grecja). Dzięki krótkiej prezentacji, poczujesz się zainspirowany.
  Narysujesz swoją wizję maski, a następnie na jej podstawie 

  może wziąć udział maksymalnie 20 osób. 

Sala edukacyjna MA–H
12:30 – 14:00 Karnawał – święto masek (zajęcia warsztatowe, prośba o wcześniejszą
  rezerwację). 

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO–HISTORYCZNE

 238713167



Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

Filia nr 3, ul. Piłsudskiego 

  takich jak Król Lew, Auta, Alladyn, Gdzie jest Nemo i wiele innych.

12:00 – 14:00  Ferie Zimowe z Bajkami Disneya – na uczniów czekają gry i zabawy
  nawiązujące do książek na podstawie znanych i lubianych tytułów,

11:00 – 13:00   Biblioteczni tropiciele zagadek.
  Znaki szczególne - zabawy na spostrzegawczość (rozpoznawanie 

  młodsze dzieci z opiekunami.
  bohaterów na podstawie opisu). Zajecia dla dzieci w wieku 6-12 lata,

Filia nr 5, ul. Wybickiego
12:00 – 14:00   „W KOSTCE gramy” - rozgrywki gier planszowych, zabawy integracyjne
  i zręcznościowo-ruchowe.

Filia nr 8, ul. Milelczarskiego

  o tematyce zimowej.

  książek o tematyce zimowej; rozgrywki gier planszowych, układanie

Filia nr 6, ul. Słoneczna

  z wykorzystaniem różnych technik plastyczych do tworzenia obrazów 

11:00 – 13:00 „W krainie śniegu i lodu” - warsztaty inspirowane zimą dla dzieci 6-12 lat;

12:00 – 14:00 „Zimowe przygody z ksiażką” – zajęcia literacko-plastyczne na podstawie

  puzzli zimowych na czas, zabawy ruchowe z chustą animacyjną, zajęcia 

  gry planszowe, puzzle, krzyżówki, rebusy.

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA



ŚRODA, 29 STYCZNIA

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135

MDK, ul. Bema 37

Sala sportowa SSP 3

  9:00 – 14:00 Turniej piłki siatkowej z Siatkarskimi Ośrodkami Sportowymi 

10:00 – 11:30 Zajęcia lekkoatletyczne

  przy SSP 3 w Elblągu
10:00 – 12:00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego

  9:00 – 12:00 Muzyka dawna
  9.00 – 12.15 Zajęcia gitary klasycznej 
10:00 – 10:45 Zajęcia kreatywne dla dzieci (grupa max 15)

11:00 – 11:45 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII

11:00 – 12:00 Zajęcia taneczne ZUMBA – sala fitness

10:00 – 12:00 Szukamy „Snajpera” – zajęcia na strzelnicy sportowej

10:00 – 10:45  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV

Kryte lodowisko MOSiR „Helena”, ul. Karowa 1

Strzelnica Krytej Pływalni MOSiR, ul. Robotnicza 68 

Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Robotnicza 68

12:00 – 12:50 Festyn lodowy dla dzieci (gry i zabawy na lodzie)

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar”, ul. Agrykola 8

13:00 – 13:50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

14:00 – 15:30 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY



MDK, ul. Warszawska 51
  9:00 – 12:15  Nauka gry na saksofonie i pianinie (zajęcia po 45 min., w związku 

  wysokie okna na świat, przezroczystą windę i prawie taką samą

  poprzez zestaw zabaw rysunkowych czy performance doświadczyć

  emporę. Tematem przewodnim warsztatów są definicje blisko

  W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 10 osób. 

  9:00 – 12:15 Zajęcia wokalne

  ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK.

  z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK).

  Prosimy o zabranie ze sobą smar�onów/tabletów. Materiały do
  budowy instrumentów udostępnia Galeria EL.

10:50 – 11:35 Zajęcia kreatywne dla dzieci (grupa max 15). W związku z ograniczoną

  – zajęcia dźwiękowe, budowanie akustycznych instrumentów

10:00 – 12:15 Animacja poklatkowa 

  Obowiązują zapisy: maciek@galeria–el.pl tel. 55 625–67–80. 

12:00 – 14:00 (NIE)LUSTRZANE ODBICIE – Galeria ELma lustra inne niż wszystkie,

  związane z lustrem i odbiciami szyb, czyli inspiracją są stałe obiekty
  znajdujące się w Galerii EL. Nie będziemy tylko przeglądać się 

  9:00 – 11:00 Akustyka, elektroakustyka, smar�on narzędziem tworzenia 

  dźwiękowych z wykorzystaniem smar�onów i tabletów. Jest to cykl
  trzydniowych warsztatów. 

  w swoim odbiciu, ale też zaglądać czy podglądać. Spróbujemy

  lustra. W wyniku warsztatów powstaną autorskie lub grupowe
  dzieła plastyczne. W zajęciach może wziąć udział maks. 20 osób.
  Zapisy: joanna@galeria–el.pl tel. 55 625–67–80

Sala edukacyjna MA–H
11:00 – 14:00 Dzień lalek – zajęcia warsztatowe (prośba o wcześniejszą rezerwację) 

CENTRUM SZTUKI GALERIA EL

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE



  i wiele innych.

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ
12:00 – 14:00 Ferie Zimowe z Bajkami Disneya – na uczniów czekają liczne gry 
  i zabawy nawiązujące do książek na podstawie znanych i lubianych
  tytułów, takich jak Król Lew, Auta, Alladyn, Gdzie jest Nemo 

  polskiego folkloru. Dodatkowo: gry xbox, mul�medialne gry

  – wykonanie i ozdobienie karmnika z tektury.

  – sowy – fakty i mity, porcja wiedzy o sowach występujących 

Filia nr 7, CYBERIADA, ul. Hetmańska

  – nauka rozpoznawanie podstawowych gatunków ptaków,
  – zimowe dokarmianie – jak mądrze dokarmiać ptaki zimą,

12:00 – 14:00 ,,Ptasie ferie – co ćwierka w lesie” (zajęcia literacko–plastyczne):

  będą laptopy, tablety, tablica mul�medialna.

  z zimą; warsztaty plastyczne z wykorzystaniem różnych technik,

Filia nr 1, ul. Brzeska

     w Polsce,

11:00 – 13:00 „Zimowe hece w bibliotece” – inspiracją do zabaw będzie zima.
Filia nr 4, ul. Ogólna

  m.in. kolażu, scrapbookingu, origami, zabawy integracyjne,

  – ptasie  przysmaki – przygotowanie zimowych przysmaków i

  łamigłówki, quizy, gry i zabawy ruchowe, gry planszowe.

11:00 – 13:00 „OJ DANA DANA, NA LUDOWO W CYBERIADZIE” – w programie:

     do ptasich stołówek,

  wycinanki ludowe, prace plastyczne inspirowane malarstwem 

  W programie: głośne czytanie opowieści tematycznie związanych 

  na szkle, biżuteria z motywem folk, ozdobne pudełka z wzorami

  edukacyjne (rakietki), gry planszowe. Na zajęciach wykorzystywane

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA



CZWARTEK, 30 STYCZNIA

  9:00 – 14:00 Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci od 11 do 15 roku życia

Kryte lodowisko MOSiR „Helena”, ul. Karowa 1

10:00 – 12:15 Język angielski

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar”, ul. Agrykola 8

  ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK.

Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Robotnicza 68

MDK, ul. Bema 37

MDK, ul. Warszawska 51

10:00 – 11:25  Nauka gry na saksofonie i pianinie (zajęcia po 45 min., w związku 
  9:00 – 12:15 Zajęcia wokalne

11:00 – 11:45 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII

  oraz Turniej Mini Hokeja dla dzieci

14:00 – 15:30 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135

10:00 – 13:00 „Halowy czwartek” – otwarte zawody lekkoatletyczne  

  9:00 – 12:15 Zajęcia gitary klasycznej

Sala sportowa SSP 3 

12:00 – 12:50 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla dzieci i młodzieży 

13:00 – 13:50 Jazda dowolna na lodowisku dla dzieci i młodzieży

10:00 – 10:45 Zajęcia kreatywne dla dzieci (grupa max 15)
10:50 – 11:35 Zajęcia kreatywne dla dzieci (grupa max 15). W związku z ograniczoną

10:00 – 10:45  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV

10:00 – 12:00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego

  z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK).

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY



12:00 – 14:00 „Zimowe przygody z ksiażką” – zajęcia literacko-plastyczne na podstawie

  takich jak Król Lew, Auta, Alladyn, Gdzie jest Nemo i wiele innych.

Filia nr 3, ul. Piłsudskiego 

  i zręcznościowo-ruchowe.

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

Filia nr 5, ul. Wybickiego

  Znaki szczególne - zabawy na spostrzegawczość (rozpoznawanie 
11:00 – 13:00   Biblioteczni tropiciele zagadek.

  młodsze dzieci z opiekunami.

12:00 – 14:00   „W KOSTCE gramy” - rozgrywki gier planszowych, zabawy integracyjne

Filia nr 6, ul. Słoneczna

  bohaterów na podstawie opisu). Zajecia dla dzieci w wieku 6-12 lata,

  nawiązujące do książek na podstawie znanych i lubianych tytułów,

  książek o tematyce zimowej; rozgrywki gier planszowych, układanie

12:00 – 14:00  Ferie Zimowe z Bajkami Disneya – na uczniów czekają gry I zabawy

  z wykorzystaniem różnych technik plastyczych do tworzenia obrazów 

Filia nr 8, ul. Milelczarskiego

  gry planszowe, puzzle, krzyżówki, rebusy.

  puzzli zimowych na czas, zabawy ruchowe z chustą animacyjną, zajęcia 

  o tematyce zimowej.

11:00 – 13:00 „W krainie śniegu i lodu” - warsztaty inspirowane zimą dla dzieci  6-12 lat;

10:00 – 14:10 Dziennikarstwo i mul�media
10:00 – 12:15 Pracownia plastyczna młodzieżowa

Sala edukacyjna MA–H
11:00 – 12:30 Żuławskie tajemnice (pogadanka) 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA



PiĄTEK, 31 STYCZNIA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

14:00 – 15:30 Jazda dowolna na torze dla dzieci i młodzieży (krótka łyżwa)

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135

Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Robotnicza 68
10:00 – 10:45  Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy II – IV

11:00 – 12:00 Zajęcia taneczne ZUMBA – sala fitness
12:00 – 13:30 Muzyczne zakończenie Ferii Zimowych z DJ Szupix – zabawa na lodzie

11:00 – 11:45 Zajęcia rekreacyjne – siatkówka i koszykówka w wodzie – klasy V – VII

Kryte lodowisko MOSiR „Helena”, ul. Karowa 1

  przy muzyce dla dzieci i młodzieży.

Tor wrotkarsko-łyżwiarski „Kalbar”, ul. Agrykola 8

  9:00 – 14:00 Turniej Piłki Nożnej z Olimpią Elbląg dla dzieci do 10 roku życia
10:00 – 12:00 Zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem – sala do tenisa stołowego

MDK, ul. Bema 37
  9:00 – 10:30 Zajęcia gitary klasycznej
  9:00 – 12:00 Muzyka dawna
10:00 – 10:45 Zajęcia kreatywne dla dzieci (grupa max 15)
10:50 – 11:35 Zajęcia kreatywne dla dzieci (grupa max 15). W związku z ograniczoną
  ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK.



MDK, ul. Warszawska 51

  z ograniczoną ilością miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w MDK).

10:00 – 13:20 Dziennikarstwo i mul�media

  9:00 – 13:00 Klub mul�medialny

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

10:00 – 13:00 Pracownia plastyczna młodzieżowa

12:00 – 14:00  Ferie Zimowe z Bajkami Disneya – na uczniów czekają gry i zabawy

  9:00 – 10:55 Zajęcia wokalne

10:00 – 11:25  Nauka gry na saksofonie i pianinie (zajęcia po 45 min., w związku 

  nawiązujące do książek na podstawie znanych i lubianych tytułów,
  takich jak Król Lew, Auta, Alladyn, Gdzie jest Nemo i wiele innych.

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA

Uwaga!
W harmonogramie zajęć feryjnych da dzieci i młodzieży mogą nastąpić zmiany

z przyczyn niezależnych od organizatorów.



Zaprasza

Witold Wróblewski
Prezydent Elbląga

www.elblag.eu
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