
ARTYSTYCZNE FERIE - ZAJĘCIA  ONLINE  11-15.01.2021  

data godz. zajęcia placówka 

11.01. 10:00 Poręczny pingwin – szkatułka /piórnik,  
materiały: puszka po fasolce czerwonej, pusta butelka po 1l coca-coli, 
nożyczki, klej na gorąco, filc cienki biały/czarny/kolorowy, stare skrawki 
materiałów, kolorowe pompony, drucik kreatywny, guziki, sznurek zwykły 
/jutowy 

KO Unikat 

11:00 CyberArt Ferie  - Masa solna,  
materiały: szklanka soli, szklanka maki, szklanka wody, łyżka kleju do 
drewna może być Vikol, foremki do wykrawania pierników, piórka koronki 
listki do odbijania, sznurek lub wstążka gałąź do zawieszenia dekoracji 

PKZ 

12:00 Sowa 3d 
materiały: tektura falista szara lub kolorowa, ołówek, linijka, nożyczki, 
kartka z bloku technicznego, marker czarny, klej magic lub wikol 

DK Ząbkowice      

13:00 Warsztaty teatralne – partytura recytatora KO Krąg 

11.01. 10:00 „Witajcie w naszej bajce...” Kraina Lodu - zajęcia plastyczno-muzyczne 
(wspólne śpiewanie piosenek z filmu, decoupage na drewnie z bohaterami) 

ŚŚ Strzemieszyce 

11:00 „Zimowe śnieżynki” - projekt i ich wykonanie za pomocą cukru, kleju i 
brokatu 

ŚŚ Kuźniczka 
Nowa 

12:00 Zajęcia wokalne ŚŚ Okradzionów 

13:00 Pomniki przyrody w Dąbrowie Górniczej-zajęcia ekologiczne ŚŚ Rudy 

12.01. 10:00 „Drzewko szczęścia” – warsztaty manualne, materiały: 
    

KO Unikat 

11:00 CyberArt Ferie  - warsztaty z rysowania komiksu,  
materiały: kartka papieru formatu A3, pisaki, cienkopisy, markery czarne i 
kolorowe, ołówek, gumka, linijka i ekierka 

PKZ 

12:00 Pejzaż zimowy - malowanie sznurkiem 
materiały: farby akrylowe lub tempery, blok techniczny- for.A4, srebrna 
folia, sznurek, karta do gry lub tekturka z bloku, wykałaczki, pędzle okrągłe 
i płaskie, kosmetyczne patyczki (do uszu), paleta lub talerzyk papierowy 

DK Ząbkowice     

13:00 Aktorskie ABC – ćwiczenia głosowe, oddechowe i zabawy tekstem KO Helikon 

12.01.  10:00 „Witajcie w naszej bajce...”Reksio - zajęcia plastyczno-ruchowe 
(breloczek Reksio z pianki kreatywnej oraz zabawy ruchowe) 

ŚŚ Strzemieszyce 
Małe 

11:00 Śniegowe gwiazdeczki – zajęcia plastyczne ŚŚ Okradzionów, 
ŚŚ Rudy 

12:00 Inicjał - jak zaprojektować i wykonać własny inicjał do zeszytu ŚŚ Błędów 

13:00 Karnawałowa maska - zdobienie maski 
materiały: dowolny kształt maski przestrzennej białej, cekiny, koronki, 
wstążki, piórka, koraliki, tasiemki, papiery ozdobne, kolorowe naklejki, 
brokat, klej na gorąco oraz Wikol, Magic itp. materiały, 

ŚŚ Antoniów 

13.01. 10:00 „Potwory i spółka” - rękawiczkowa maskotka,  
materiały: rękawiczki z palcami, rozmiar kolor dowolny ilość 2 (lub więcej)  
różne sztuki, guziki różne kolory, igła nitka, klej na gorąco, skrawki filcu, 
sznurek zwykły lub jutowy/ ryż zwykły/kasza itp.  

KO Unikat 

11:00 CyberArt Ferie  - Papier mache,  
materiały: gazeta zwykła (może być pocięta na długie na 2cm szerokości 
paski), 2 balony, mała miseczka , biała farba akrylowa, srebrny sprej lub 
kolorowe farbki, klej do drewna ( może być Vikol), suszarka, szeroki pędzel, 
folia do zabezpieczenia stołu 

PKZ 

12:00 Kot z masy porcelanowej DK Ząbkowice      



materiały: masa porcelanowa: klej wikol, mąka ziemniaczana, olej, cytryna 
lub zamiennie masa solna: mąka, sól, deseczka, nożyk, tektura, wykałaczka, 
papier do pieczenia, sznurek, nożyczki 

13:00 Warsztaty teatralne – Ubranie czy przebranie? KO Krąg 

13.01. 10:00 „Lampion zimowy” - zajęcia kreatywne z wykorzystaniem soli 
gruboziarnistej 

ŚŚ Błędów 

11:00 Warsztaty DIY - śnieżynka z patyczków higienicznych 
materiały: około 30 sztuk patyczków higienicznych, nożyczki, klej magik, 

ŚŚ Łosień 

12:00 „Papierowe witraże” - warsztaty plastyczne  ŚŚ Rudy 

13:00 Papierowe piórka 
materiały: akwarele, papiery ozdobne, sznurek, gruba gałązka, klej na 
gorąco, nożyczki 

ŚŚ Antoniów 

14.01. 10:00 Maski – warsztaty plastyczne,  
materiały: duża butelka plastikowa z uchwytem po płynie do 
prania/płukania, pisaki, ścinki materiałów, filce, tasiemki, kokardki, ozdoby 

KO Zodiak 

11:00 CyberArt Ferie  - Malowanie akwarelą,  
materiały: papier akwarelowy A3 lub A4, farby akwarelowe suche, mogą 
być zwykłe Astry, czarny tusz kreślarski, pędzle, 

PKZ 

12:00 Malarz Mróz 
materiały: czarna kartka z bloku technicznego lub pomalowana farbą, 
tekturka z bloku, rolka po papierze toaletowym, patyczki kosmetyczne, 
wykałaczki, farby akrylowe lub tempery, taśma klejąca, pędzle, paleta lub 
talerzyk papierowy, rurka do picia (słomka), 

DK Ząbkowice      

13:00 Domowe masy plastyczne, 
materiały: odżywka do włosów, mąka ziemniaczana, mąka pszenna, 
barwniki – mogą być spożywcze, oliwka dla niemowląt lub olej, kwasek 
cytrynowy, woda, sól, naczynia: miseczka, kubek, łyżka, tacka, 
zabezpieczony blat, pojemniki lub woreczki do przechowywania masy 

PKZ  

14.01. 10:00 Origami- łódeczki, sztuka składania papieru ŚŚ Tucznawa 

11:00 Warsztaty manualne – ozdobna kula z papieru 
materiały: kartki papieru A4 do drukarki po 5 sztuk z dwóch kolorów, stara 
płyta CD, ołówek, nożyczki, klej Magik,  

ŚŚ Łosień 

12:00 Piosenka karnawałowa - zajęcia umuzykalniające     ŚŚ Okradzionów, 
ŚŚ Rudy 

13:00 Pingwin ze skarpety, 
materiały: skarpety czarne, biały filc ,ryż na wypełnienie skarpety, wstążka, 
kolorowa mała skarpeta, sznurek, klej na gorąco, drobne koraliki lub oczka, 
czerwony filc, 

ŚŚ Antoniów 

15.01 10:00 Motyl na klamerce do wieszania prania,  
materiały: klamerka, papier kolorowy /ozdobny, dziurkacze ozdobne, 
druciki kreatywne, pomponiki, koraliki, cekiny, klej na gorąco 

KO Zodiak 

11:00 CyberArt Ferie  - Dorodango,  
materiały: czysta sucha ( wysuszona na proszek) zwykła ziemia nietorfowa 
(najlepiej z podwórka), brytfanka, miska, barwnik spożywczy 

PKZ 

12:00 Magiczne stworzenia – Jednorożec,  
materiały: nożyczki, klej na gorąco, klej magic, rolki papieru toaletowego 3 
sztuki, kolorowy/brokatowy papier, kolorowe zakrętki od napoi 4 sztuki ten 
sam rozmiar, sznurek, nitka, kolorowa bibuła, kolorowe sznurki, patyczek 
do szaszłyków, druciki kreatywne, filc/kolorowy lub papier kolorowy.   

KO Unikat 

13:00 Warsztaty teatralne – Co może wyrazić dźwięk? KO Krąg 

15.01 10:00 „Kolorowe ptaki” twórcze zabawy z kolorowymi gazetami ŚŚ Kuźniczka 



Nowa 

11:00 Warsztaty sensoryczne -  masa aksamitna 
materiały:  300ml. odżywki do włosów, mąka ziemniaczana około 500g., 
barwniki spożywcze   

ŚŚ Łosień 

12:00 „Zwierzyniec” - zajęcia recyklingowe  ŚŚ Błędów 

13:00 Kartka dla Babci i Dziadka – zajęcia plastyczne ŚŚ Okradzionów, 
ŚŚ Rudy 

 


