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Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży na czas ferii 

Nazwa wydarzenia termin miejsce koordynator odbiorcy opis cel 

1. Warsztaty muzyczne „Zimowe 

awanturki – kolorowe bum bum 

rurki” 

16.01.
2023r. 

-
20.01.
2023r. 

CRE WŁ w Łodzi 
ul. Wielkopolska 

70/72 
L. Fabiszewska 

Zainteresow

ani 

uczestnicy 

półkolonii, 

opiekunowie 

z dziećmi, 

rodzice, 

dziadkowie 

(zapisy –  

sekretariat – 

42 654 30 

20) 

Program:  
1.Fajna sprawa – rurkowa zabawa 
2.Tęczowe kolory w muzyce 
3.Tworzymy orkiestrę 
4.Zabawy muzyczne z bum bum 
rurkami 

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych 
sprzyjających wykorzystaniu przez 
dzieci bum bum rurek, rozwijanie 
różnych form ekspresji 

2. Warsztaty plastyczne 

„Origami – znamy  

czy nie znamy” 

Program: 
1. Origami – co to takiego i skąd się 
wzięło 
2.Co? Gdzie? Jak? - Proste techniki 
dla najmłodszych 
3. Galeria własnoręcznie 
wykonanych prac 

Stymulowanie i wspomaganie 
wszechstronnego harmonijnego 
rozwoju oraz budzenie wrażliwości 
estetycznej, dokładności i precyzji 

3. Warsztaty plastyczne  

„Coś z niczego - dobre rady na 

odpady” 

Program: 
1.”I dorośli, i dzieci – segregują 
śmieci” – film edukacyjny 
2. Wykonanie dowolnych postaci 
bajkowych z zebranych materiałów 
3. Wystawa prac 

Kształtowanie postaw proekologicznych 
u dzieci i młodzieży 

4. Warsztaty wokalne 

 „Śpiewać każdy może” 

Program: 
1.Pląsy znane i lubiane 
2. Mój głos – mój skarb – ćwiczenia 
emisyjne 
3. Solówki, kanony, duety – 
wokalne piruety 

Wzbogacanie warsztatu wokalnego, 
rozwijanie zainteresowań, talentów i 
uzdolnień. 

5. Warsztaty muzyczne „Zabawy 

logorytmiczne – proste i 

praktyczne” 

Program: 
1.Metoda Batii Strauss 
2. Mała i duża motoryka dla małego 
i dużego Smyka 
3. Tworzenie muzyki 

Uwrażliwienie na elementy muzyki, 
kształcenie pamięci i słuchu 
muzycznego 
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Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży na czas ferii 

Nazwa wydarzenia termin miejsce koordynator odbiorcy opis cel 

W dawnej szkole- zajęcia stacjonarne 
dla półkolonii 

 

19.01. 
2023 r 

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum Oświaty 
Ziemi Łódzkiej  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum 

Oświaty Ziemi 
Łódzkiej  

uczestnicy 
półkolonii w 
SP nr 109 w 
Łodzi 

Zajęcia edukacyjne “W dawnej szkole” 
pozwalają przenieść się w czasie do 
starych drewnianych ławek z 
kałamarzem, oślej ławki, granatowych 
fartuszków, pióra ze stalówką, 
elementarza M. Falskiego i piórnika,  
w którym mieszkał Plastuś.   

Znaczenie kaligrafii w dawnej edukacji 
szkolnej. 
Prezentacja zmieniającej się rzeczywistości 
przez pryzmat zmian w wyposażeniu 
tornistra i dawnych szkolnych kar. 
Pokazanie szkoły sprzed lat bez Internetu i 
nowoczesnych technologii za to z 
mundurkiem, kalką i atramentem,  
Uświadomienie podstawowych praw 
każdego dziecka np. do nauki, do 
bezpieczeństwa, sprawiedliwej oceny. 

Ferie w Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej- 
zajęcia indywidualne –obowiązują 
zapisy 

23-
27.01. 
2023 r. 

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum Oświaty 
Ziemi Łódzkiej  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum 

Oświaty Ziemi 
Łódzkiej  

zainteresowan
e osoby 

Zapraszamy rodziców, dziadków i 
opiekunów z dziećmi na indywidualne 
zajęcia “W dawnej szkole” - warsztaty 
kaligrafii gęsim piórem i piórem ze 
stalówką, pokaz dawnych przyborów i 
pomocy szkolnych, demonstracja 
szkolnych kar, Obowiązują zapisy: 
zbioryspecjalne@cre-lodz.edu.pl  

Znaczenie kaligrafii w dawnej edukacji 
szkolnej. 
Prezentacja zmieniającej się rzeczywistości 
przez pryzmat zmian w wyposażeniu 
tornistra i dawnych szkolnych kar. 
Pokazanie szkoły sprzed lat bez Internetu i 
nowoczesnych technologii za to z 
mundurkiem, kalką i atramentem,  
Uświadomienie podstawowych praw 
każdego dziecka np. do nauki, do 
bezpieczeństwa, sprawiedliwej oceny. 

Łódzkie smaczki - zajęcia stacjonarne dla 
półkolonii 
 

23.01. 
2023 r.  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum Oświaty 
Ziemi Łódzkiej  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum 

Oświaty Ziemi 
Łódzkiej  

uczestnicy 
półkolonii w 
Centrum Zajęć 
Pozaszkolnych 
nr 2 w Łodzi 

Zapraszamy małych łodziaków  
w podróż po Łodzi i województwie 
na kulosach lub z migawką. 
Obiecujemy, że czas spędzony  
z nami nie będzie siajowy, każdy 
dowie się co to jest żulik czy 
bałuciarz, a z zajęć wyniesie coś  
w tytce. 

Kształtowanie poczucia przynależności 
społecznej oraz postawy patriotycznej. 
Wsparcie nauczycieli w realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych. 
Promocja czytelnictwa. 
 

mailto:zbioryspecjalne@cre-lodz.edu.pl


W dawnej szkole- zajęcia stacjonarne 
dla półkolonii 
 

24.01. 
2023 r.  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum Oświaty 
Ziemi Łódzkiej  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum 

Oświaty Ziemi 
Łódzkiej  

uczestnicy 
półkolonii  
w SP nr 174  
w Łodzi 

Zajęcia edukacyjne “W dawnej 
szkole” pozwalają przenieść się  
w czasie do starych drewnianych 
ławek z kałamarzem, oślej ławki, 
granatowych fartuszków, pióra ze 
stalówką, elementarza M. Falskiego 
i piórnika, w którym mieszkał 
Plastuś.   

Znaczenie kaligrafii w dawnej edukacji 
szkolnej. 
Prezentacja zmieniającej się rzeczywistości 
przez pryzmat zmian w wyposażeniu 
tornistra i dawnych szkolnych kar. 
Pokazanie szkoły sprzed lat bez Internetu i 
nowoczesnych technologii za to z 
mundurkiem, kalką i atramentem,  
Uświadomienie podstawowych praw 
każdego dziecka np. do nauki, do 
bezpieczeństwa, sprawiedliwej oceny. 

W dawnej szkole- zajęcia stacjonarne 
dla półkolonii 
 

25.01. 
2023 r.  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum Oświaty 
Ziemi Łódzkiej  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum 

Oświaty Ziemi 
Łódzkiej  

uczestnicy 
półkolonii  
w SP nr 174  
w Łodzi 

Zajęcia edukacyjne “W dawnej 
szkole” pozwalają przenieść się  
w czasie do starych drewnianych 
ławek z kałamarzem, oślej ławki, 
granatowych fartuszków, pióra ze 
stalówką, elementarza M. Falskiego 
i piórnika, w którym mieszkał 
Plastuś.   

Znaczenie kaligrafii w dawnej edukacji 
szkolnej. 
Prezentacja zmieniającej się rzeczywistości 
przez pryzmat zmian w wyposażeniu 
tornistra i dawnych szkolnych kar. 
Pokazanie szkoły sprzed lat bez Internetu i 
nowoczesnych technologii za to z 
mundurkiem, kalką i atramentem,  
Uświadomienie podstawowych praw 
każdego dziecka np. do nauki, do 
bezpieczeństwa, sprawiedliwej oceny. 

W dawnej szkole- zajęcia stacjonarne 
dla półkolonii 
 

26.01. 
2023 r.  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum Oświaty 
Ziemi Łódzkiej  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum 

Oświaty Ziemi 
Łódzkiej  

uczestnicy 
półkolonii  
w SP nr 189  
w Łodzi 

Zajęcia edukacyjne “W dawnej 
szkole” pozwalają przenieść się  
w czasie do starych drewnianych 
ławek z kałamarzem, oślej ławki, 
granatowych fartuszków, pióra ze 
stalówką, elementarza M. Falskiego 
i piórnika, w którym mieszkał 
Plastuś.   

Znaczenie kaligrafii w dawnej edukacji 
szkolnej. 
Prezentacja zmieniającej się rzeczywistości 
przez pryzmat zmian w wyposażeniu 
tornistra i dawnych szkolnych kar. 
Pokazanie szkoły sprzed lat bez Internetu i 
nowoczesnych technologii za to z 
mundurkiem, kalką i atramentem,  
Uświadomienie podstawowych praw 
każdego dziecka np. do nauki, do 
bezpieczeństwa, sprawiedliwej oceny. 

Łódzkie smaczki - zajęcia stacjonarne dla 
półkolonii 
 

27.01. 
2023 r.  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum Oświaty 
Ziemi Łódzkiej  

CRE WŁ  Łodzi - 
Muzeum 

Oświaty Ziemi 
Łódzkiej  

uczestnicy 
półkolonii  
w Centrum 
Zajęć 
Pozaszkolnych 
nr 2 w Łodzi 

Zapraszamy małych łodziaków  
w podróż po Łodzi i województwie 
na kulosach lub z migawką. 
Obiecujemy, że czas spędzony  
z nami nie będzie siajowy, każdy 
dowie się co to jest żulik czy 
bałuciarz, a z zajęć wyniesie coś  
w tytce. 

Kształtowanie poczucia przynależności 
społecznej oraz postawy patriotycznej. 
Wsparcie nauczycieli w realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych. 
Promocja czytelnictwa. 
 



“Miód - natury cud” - zajęcia 
stacjonarne dla półkolonii 
 

19.01. 
2023 

CRE WŁ w Łodzi - 
Pedagogiczna 
Biblioteka 
Wojewódzka 

CRE WŁ w Łodzi 
- Pedagogiczna 
Biblioteka 
Wojewódzka 

uczestnicy 
półkolonii z SP 
nr 109 w Łodzi 

“Miód - natury cud” to zajęcia 
edukacyjne o znaczeniu pszczół w 
przyrodzie oraz o ich zwyczajach i 
właściwościach zdrowotnych 
miodu. To spotkanie z 
pszczelarzem z krwi i kości, który 
zaprezentuje swój strój oraz 
niezbędne w pszczelarstwie 
akcesoria i odpowie na wszystkie 
nurtujące uczestników pytania. 

Cele: 
 
- uświadomienie znaczenia pszczół w 
przyrodzie 
 
- kształtowanie wśród dzieci zdrowych 
nawyków żywieniowych 
- nauka zasad współistnienia i  
współdziałania ze środowiskiem naturalnym 

Zaczarowany papier - zajęcia 
stacjonarne dla półkolonii 

27.01. 
2023 

CRE WŁ w Łodzi - 
Pedagogiczna 
Biblioteka 
Wojewódzka 

CRE WŁ w Łodzi 
- Pedagogiczna 
Biblioteka 
Wojewódzka 
(Marzena 
Andrzejewska-
Warchocka) 

Uczestnicy 
półkolonii z 
Centrum Zajęć 
Pozaszkolnych 
nr 2 

Zajęcia arteterapeutyczne, w czasie 
których uczestnicy (duzi i mali)  
będą mogli zapoznać  się i 
zastosować technikę  
papieroplastyki do odkrycia swoich 
umiejętności i zdobycia wiedzy o 
siebie oraz sposób na 
zrelaksowanie się. Dla dzieci zajęcia 
stanowią  podpowiedź w jaki 
sposób pozbyć się nudy, jak 
zagospodarować wolny czas oraz w 
jaki sposób odpocząć od ekranów 
urządzeń elektronicznych. 
W czasie zajęć uczestnicy 
samodzielnie wykonają pracę 
plastyczną 

Zapoznanie z zagadnieniem papieroplastyki 
jako sposobem na 
 
·         twórczy relaks, 
·         dobre samopoczucie, 
·         kreatywność, 
·         koncentrację 
·         samopoznanie. 
 
 Promocja czytelnictwa i Biblioteki. 
 
 Wspomaganie placówek oświatowych w 
realizacji zadań dydaktycznych i 
wychowawczych 

 CRE WŁ w Łodzi - PBW w Łodzi – Filia w Pabianicach 
Ferie bez ekranu 16.01  

17.01 
24.01 
25.01  
2023 

CRE WŁ w Łodzi - 
PBW w Łodzi – 
Filia w 
Pabianicach. 

CRE WŁ w Łodzi 
- PBW w Łodzi – 
Filia w 
Pabianicach. 

 Dzieci z 
powiatu 
pabianickiego 

„Ferie bez ekranu”, czyli ochrona 
dzieci przed negatywnymi skutkami 
cywilizacyjnego postępu. 
W trosce o zdrowie psychiczne 
najmłodszych organizujemy „Ferie 
bez ekranu”, czyli zajęcia 
edukacyjne dla przedszkolaków z 
elementami treningu uważności 
oraz doskonalące umiejętność 
aktywnego słuchania. 

Spotkania pt. „Kubusiowe lekcje uważności” 
odbywać się będą w bibliotece oraz w 
przedszkolach powiatu pabianickiego. Dzieci 
będą miały okazję przypomnieć sobie lub 
poznać Kubusiowe przygody, wspólnie 
rozwiązywać zagadki doskonalące zdolność 
koncentracji. A proste historie inspirowane 
radami, które udziela Kubuś Puchatek, 
pomogą postawić pierwsze kroki na drodze 
do spokojniejszego, bardziej harmonijnego 
życia. Uczestnicy zajęć spędzą wyjątkowy 
czas w świecie wartości uniwersalnych tj. 
życzliwości, troskliwości, miłości, 
wdzięczności czy przyjaźni. 

 


