
z leszczyńskimi NGO
i nie tylko!

Ferie zimowe



Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Pociag do Cooltury - miedzynarodowe
półkolonie dla dzieci

30.01-03.02.23r. - w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie
06.02-11.02.23r. - w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie. 

telefonicznie +48 783-889-484 lub +48 888 496 548 
lub mailowo: wiktoriafundacjacat@gmail.com

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej zaprasza na Pociąg do Cooltury - Międzynarodowe
półkolonie dla dzieci!

REKRUTACJA TRWA DO MOMENTU GDY ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY LIMIT UCZESTNIKÓW.          
O ZAKFALIFIKOWANIU DZIECKA POINFORMUJE KOORDYNATORKA.

Godziny trwania: 9:00-15:00. Dzieci będzie można przyprowadzać od 8:30, a odbierać do 15:15.

Tworzone są grupy dzieci 6 - 9-letnich oraz dzieci 10 - 12-letnich. Młodsze grupy liczą do 15
dzieci, w starszych może być maksymalnie do 20 dzieci. 

Zajęcia odbędą się: 

Koszt: 350 zł za 5 dni z wyżywieniem: obiad i przekąska (bez śniadania)

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem półkolonii:

, ,



I turnus - 30.01 - 03.02.2023
II turnus - 06.02 - 10.02.2023.

zajęcia z badmintona, squasha, tenisa, 
zajęcia motoryczne,
dodatkowo: lasermaniak, wycieczka do teatru, kino.

telefonicznie - 725 725 939 

Leszno Tenis Klub serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia tenisowo - sportowe, które
odbędą się w dwóch turnusach. 

Zajęcia zaplanowane są w godzinach od 08:00 do 15:00.

W programie: 

Klub w czasie turnusów zapewnia II posiłki dziennie.

Podczas kursu zawodnicy będą przygotowywali się do turnieju, który odbędzie się w piątek pod
koniec turnusu.

Nie zwlekaj! Już dziś zapisz swoją pociechę. 

Więcej informacji udzielanych jest:

Leszno Tenis Klub

Zajecia Tenisowo - Sportowe,



sesja RPG dla dzieci,
nauka Break Dance od podstaw (dla nowych osób) oraz szlifowanie poznanych już
umiejętności (dla osób już tańczących) - stanie na rękach, salta, fliki..,
gry planszowe,
codzienne warsztaty taneczne, sportowe i artystyczne,
konkursy i zabawy w plenerze,
udział gości specjalnych!
niespodzianki!

opieka i warsztaty z trenerami,
śniadania, pyszne obiady, lemoniada i herbata,
ubezpieczenie NW,
materiały na zajęcia plastyczne.

telefonicznie - 791 369 935
mailowo - fundacjahex@gmail.com

Gumowa Akademia zaprasza do wspólnego spędzenia czasu podczas pierwszego tygodnia ferii
zimowych! 5 dni tańca, zabawy, warsztatów artystycznych, gier planszowych i niespodzianek            
w świetnej atmosferze.

Zajęcia odbędą się w terminie od 30 stycznia do 03 lutego 2023 roku w godzinach od 7:30 do
16:00. Turnus w cenie: 590zł.

W programie:

W cenie:

Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy poprzez formularz dostępny na profilu facebook - 
"Gumowa Akademia".

Więcej informacji udzielanych jest:

Gumowa Akademia

Aktywne Ferie Zima 2023



Poniedziałek: “Leśni ludzie”- co warto wiedzieć? (m.in. malowanie na drewnie, wyprawa
do lasu, nauka pierwszej pomocy..)
Wtorek: “Szumi las zielony” (m.in.: rozpoznawanie drzew i nauka o darach lasu, tworzenie
lasu w słoiku..) 
Środa: “Na tropie”- zwierzyniec polskich lasów (m.in.: tworzenie zwierzęcych masek,
poznanie polskich zwierząt i ich zwyczajów, nauka dokarmiania ptaków, tworzenie kul dla
ptaków..)
Czwartek: “Kocham zielone”- warsztaty ekologiczne (m.in.: nauka dbania o las, tworzenie
własnej lampki oraz makiety lasu, zabawy terenowe..)
Piątek: “Nauka poszła w las” gra edukacyjna, ognisko (m.in.: tworzenie gry przyrodniczej,
malowanie kamieni, wyprawa do lasu..)

Messenger
kontakt@stado.edu.pl

Fundacja Stado zaprasza na ferie zimowe o tematyce leśnej!

Plan zajęć:

Koszt: 480 zł/ 5 dni
Możliwość udziału w pojedynczym warsztacie!

Szczegóły dostępne są na platformie Facebook:
Fundacja STADO – Empatia Relacje Sztuka

Szczegółowe informacje oraz zapisy 
prowadzone są przez:

Fundacja STADO - Empatia Relacje Sztuka

Ferie Las Przygodas



Poniedziałek - tworzenie autoportretu metodą akryl / kolaż,
Wtorek - tworzenie postaci i fantastycznych zwierząt ze świata Harrego Pottera, Tolkiena lub
innego wybranego przez uczestnika metodą akwareli,
Środa - Bodypainting,
Czwartek - robotyczna misja - grafika,
Piątek - dzień na aktywność uczestnika.

Messenger
kontakt@stado.edu.pl

Fundacja Stado zaprasza ferie zimowe pn. "Ferie w Stadzie"! Propozycja skierowana jest do
dzieci starszych, w wieku od 10 do 14 lat i prowadzona od 30 stycznia do 3 lutego 2023 roku.

Plan zajęć:

Koszt: 350 zł/ 5 dni
Możliwość udziału w pojedynczym warsztacie!

Szczegóły dostępne są na platformie Facebook:
Fundacja STADO – Empatia Relacje Sztuka

Szczegółowe informacje oraz zapisy 
prowadzone są przez:

Fundacja STADO - Empatia Relacje Sztuka

Ferie w Stadzie



30 stycznia 2023 r.
06 lutego 2023 r.

grę terenową z użyciem karabinków ASG
zajęcia survivalowe
zajęcia z orientacji w terenie

telefonicznie - 661 217 842
mailowo - survivalteam@survivalteam.pl lub 

Survival Team zachęca do spędzenia ferii w sposób ekscytujący i z całą pewnością niecodzienny!
Propozycja skierowana jest dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 10 - 15 lat. 

Zimowa przygoda prowadzona będzie w dwóch terminach:

w godzinach od 9:00 do 15:00.

Plan zajęć obejmuje:

Koszt: 125 zł / dzień

Szczegółowe informacje oraz zapisy można uzyskać:

darek.mitrega@survivalteam.pl

Survival Team

Przygoda z survivalem w czasie ferii



30 stycznia - 3 lutego 2023 r.
6 - 10 lutego 2023 r.

osobiście 
lub telefonicznie. 

Klub „Na Piętrze” serdecznie zaprasza dzieci od 6 roku życia do spędzenia czasu podczas ferii
zimowych! 

Turnusy w formie półkolonii odbędą się w terminach:

W czasie zajęć przewidziano: wyjście do kina oraz Sali Zabaw WMB, turniej gry w "piłkarzyki",
warsztaty sportowe z Fundacją "Fucco", pokaz pracy z psami oraz mnóstwo gier i zabaw!

Zapisy w sekretariacie Spółdzielni:

Ilość miejsc ograniczona.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie
ul. Tadeusza Rejtana 43
64-100 Leszno
tel./fax. 65 526-77-23, 526-77-25

Klub "Na Pietrze"

Ferie 2023 w Klubie "Na Pietrze",

,



PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW I MŁODZIEŻY - Spotkania indywidualne 
 i rodzinne – dot. różnych trudności i problemów młodzieży oraz rodziców nastolatków.
Na spotkanie prosimy o wcześniejsze umówienie się - możliwa jest konsultacja na
wybrany dzień tygodnia – po uzgodnieniu telefonicznym tj. do południa (9:00 - 15:00) i na
popołudnie - wieczór (15:00 - 20:00).

WARSZTATY PARATEATRALNE - Podczas zajęć poznasz swoje mocne strony,                 
dowiesz się jak osiągnąć sukcesy i być zadowolonym z życia. Poznasz techniki
autoprezentacji i pracy z ciałem – sposoby wyrażania siebie poprzez ruch, gest, mimikę. 
 Wykorzystanie formy wyzwolenia emocji, rozwijającej spontaniczność i zdolność
twórczego myślenia. Możesz też wziąć udział w spektaklu bez słów oraz                 
 w happeningach! Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach od 14:00 do 16:00.

GRUPA „POZNAJ SIEBIE” - Podczas zajęć wzmocnisz lub odkryjesz swoje zalety                 
i mocne strony, zmienisz sposób myślenia o sobie, a także nauczysz się radzić sobie                 
z sytuacjami, które wzbudzają złość i lęk oraz chęć wycofania się. Zamiast agresji                 
i unikania – będziesz asertywnie bronić swoich praw! Odkładasz realizację marzeń na
później? Nie warto! – nauczysz się wyznaczać sobie cele i motywować do działania! 
 Ćwiczenia w grupie zmniejszają lęk, pomagają zrozumieć, że każdy człowiek może mieć
inne zdanie i inaczej odbierać tą samą sytuację – chcesz tego doświadczyć, poćwiczyć?

WARSZTATY GITAROWE - Jeśli chcesz nauczyć się gry na gitarze lub doskonalić
swoje umiejętności gry - zapraszamy! Udostępniamy dwie gitary do ćwiczeń! Jeśli chcesz
wolontarystycznie wspierać młodzież, która będzie ćwiczyła akordy i chwyty -
 ZAPRASZAMY! (podpisujemy umowę wolontariacką). Zajęcia odbywają się w środy                 
w godzinach od 13:00 do 15:00.

ZAJĘCIA WOLONTARYSTYCZNE - Chcesz zrobić w życiu coś dobrego dla Innych,
masz twórcze pomysły, chcesz prowadzić swoją grupę? Dobrze trafiłeś! Wolontariusze
prowadzą zajęcia, biorą udział w organizowaniu i prowadzeniu imprez, akcji
charytatywnych (również popołudniu, soboty i niedziele). Zapraszamy także do grupy
WOLONTARIUSZY pomagających w nauce osobom w wieku 12 - 20 lat. 

FERIE W ALTERNATYWIE!!! Jeśli się nudzisz, skorzystaj z alternatywy w Alternatywie! Na
młodych ludzi czekają kreatywne zajęcia, rozwijanie pasji i zainteresowań, a także poznanie
wyjątkowych i ciekawych ludzi. Zajęcia są bezpłatne!

W programie:

Młodzieżowe Centrum
Profilaktyki "Alternatywa"

Ferie 2023



WARSZTATY TWÓRCZEGO ROZWOJU O PROFILU KUGLARSKIM / FIRE SHOW-
Podczas zajęć masz okazję poznać podstawy i nauczyć się żonglowania piłkami,
maczugami, obręczami; poznasz triki na takich sprzętach jak diabolo, flower stick, poi.
Możesz uczestniczyć w zajęciach Fire Show – tańca z ogniem i występować                 
w niesamowitych spektaklach ogniowych (obejrzyj pokazy na facebooku). Zajęcia
prowadzone są w środy w godzinach od 16:00 do 18:00.

WARSZTATY „POZNAJ SIEBIE i INNYCH” - Podczas zajęć poznasz swoje mocne                 
i słabe strony, a także dowiesz się jak osiągnąć sukcesy i być zadowolonym z życia.
Nauczysz się rozwiązywać konflikty i radzić sobie w trudnych sytuacjach, wzmacniając
poczucie własnej wartości. Poznasz techniki radzenia sobie ze stresem, techniki
odmawiania – bez zachowań szkodzących Twojemu zdrowiu i wzmacniając relacje                
w rodzinie i z rówieśnikami, nauczysz się sposobów jak realizować swoje marzenia –
AKCEPTUJĄC SIEBIE! Zajęcia prowadzone są w czwartki w godzinach od 13:00 do
15:00. 

Młodzieżowe Centrum
Profilaktyki "Alternatywa"

Ferie 2023

Zapraszamy !!!
ROZWIŃ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, ZDOLNOŚCI  i RELACJE –

MASZ „ALTERNATYWĘ”!!!

telefonicznie: 65 529 74 94 lub 697983437 w godzinach 07.30- 15.30
na stronie fb profilu placówki https://www.facebook.com/pages/MCP-Alternatywa-Leszno/

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat zajęć udzielane są:  



30.01-03.02.2023 – Manufaktura – zrób to sam. W trakcie ferii Arena przekształci się            
w niezwykłą pracownię. W salach będzie unosił się aromat naturalnych olejków, czekających na
każdego kursanta. To będzie prawdziwa gratka, dla osób lubiących pachnące, kolorowe kąpiele             
z dużą ilością piany. A gdyby do tego dorzucić projektowanie własnej ceramiki? Talerz, miska,
może kubek.. Do tego wszystkiego dodajmy jeszcze pracę plastyczną ze skarpetek, sadzenie
roślin, radosne zabawy z chustą i hula hop.

06.02-10.02.2023 – Sposób na nudę – odkryj w sobie pasję. Arena zaprasza do świata
pełnego harmonii, w którym natura będzie nam bliższa niż kiedykolwiek. Przygotowane są dla
Was farby, którymi NIE będziemy malować na kartce czy płótnie. Nie obędzie się również bez
stworzenia własnej biżuterii, pokazu mody, czy karaoke.  

Autorski program zajęć
Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Zajęcia w małych grupach (max. 12 osób).
Ciepłą i serdeczną atmosferę.
Drugie śniadanie i obiad. Napoje dostępne cały czas.

W ramach Ferii zimowych zaplanowane są dwa turnusy:

ARENA ZAPEWNIA:

Koszt: Cena regularna 110 zł za dzień Opieka w godzinach 8.30-15.30 + dodatkowa opłata 10zł/h
7.30-8.30.

ZAPISY: W pierwszej kolejności przyjmowane są zapisy dzieci na 5 dni warsztatów. Dzieci zapisane
na 1 lub kilka wybranych dni zostają zapisane na listę rezerwową i będą miały możliwość wzięcia
udziału w warsztatach, jeśli będą jeszcze miejsca. Zapisu dokonuje się poprzez zgłoszenie mailowe
na adres: arena.leszno@gmail.com.

Arena Kreatywnej Edukacji
Ferie zimowe z Arena Kreatywnej Edukacji

imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia
tel. kontaktowy do rodzica
wybrane daty warsztatów oraz godziny (7:30 / 8:30)
dieta zwykła czy wegetariańska, alergie pokarmowe
itp.
zgodę lub brak zgody na publikację zdjęć dziecka
na naszej stronie facebook-owej 
dane do faktury

Wpłaty dokonuje się na konto: Arena Kreatywnej
Edukacji 60 1090 1245 0000 0001 5081 5166. W
wiadomości należy podać:

Kontakt:: 783 295 646 lub 883 727 414.

,



Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy

31 stycznia;
2, 7, 9 lutego

11:00 - 13:00
Kręgielnia

ul. Strzelecka 9

Kręgielnia

Otwarte zajęcia rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży na kręgielni.

OBOWIĄZUJE OBUWIE
SPORTOWE

od 30
stycznia do 3

lutego
9:00 - 11:00

Sala Ćwicznia 
ul. G. Roweckiego 20

Koszykówka

Otwarte zajęcia rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży.

od 6 do 10
lutego

9:00 - 15:00
Sala Ćwicznia 

ul. G. Roweckiego 20

Gimnastyka sportowa

Otwarte zajęcia rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży

od 30
stycznia do 3

lutego
8:00 - 13:50

Lodowisko
ul. 17 Stycznia 68

Ogólnodostępne sztuczne
lodowisko dla dzieci 

i młodzieży

Wstęp na lodowisko dla dzieci 
i młodzieży szkolnej (za

okazaniem legitymacji) jest
bezpłatny. Natomiast łyżwy

należy mieć własne lub
wypożyczyć.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ferie z MOSiRem

65 520 56 40
503 830 823

Szczegółowych informacji na temat oferty udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
telefonicznie: 



30 stycznia - Warsztaty artystyczne - 3h
31 stycznia - Warsztaty rękodzielnicze - 3h
02 lutego - Warsztaty tańca z TIK-TOKA i zabawy taneczne - 2h
06 lutego - Warsztaty artystyczne - 3h
07 lutego - Warsztaty rękodzielnicze - 3h
09 lutego - Warsztaty tańca z TIK-TOKA i zabawy taneczne - 2h

imię,
nazwisko,
i wiek uczestnika,
nr telefonu,
termin wybranego warsztatu
do maila należy załączyć potwierdzenie płatności.

Półkolonie startują każdego dnia o godzinie 10:00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy             
B. Chrobrego 3A.

Plan zajęć przedstawia się następująco:

Na każdy z w/w dni obowiązują oddzielne zapisy - zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail:
mok.leszno@gmail.com w tytule wpisując "FERIE", a w treści:

Opłata wynosi 5zł / dzień. 
Płatność należy dokonać do 23.01.2023 r. na nr konta 
MOK: 67 1020 3088 0000 8102 0005 7067 
w tytule należy wpisać "FERIE" oraz imię i nazwisko 
uczestnika

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie
Ferie z MOKIEM



ZAJĘCIA Z RYSUNKU I MALARSTWA DLA MŁODZIEŻY (od 12 roku życia)

WARSZTATY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

MBWA zaprasza na ferie zimowe! Na zajęcia i warsztaty obowiązują zapisy, ilość miejsc jest
ograniczona!

Program:

odpłatność: 15 zł za zajęcia, 7,50 zł Karta Dużej Rodziny. Zajęcia odbywają się: 31 stycznia, 1, 7 i 8
lutego 2023, w godz. 12.00-15.00.
Mają one na celu doskonalenie warsztatu z zakresu rysunku i malarstwa. Formuła zajęć sprawia, że
uczestnicy poznają i doświadczają wielu możliwości jakie daje rysunek i malarstwo, wykorzystują je             
w swojej twórczości. Zajęcia pozwalają również rozwijać pasję, talent, wrażliwość i kreatywność. 

Czas trwania warsztatu ok. 1,5 godz. Maksymalnie 15 osób, odpłatność 100 zł od grupy. Zajęcia
odbywają się: 30 stycznia, 2, 3 lutego 2023 r.
Bohaterami warsztatów będą zwierzęta lub fantastyczne, bajkowe stwory. Zainspirowani bogactwem
różnorodnych form, kształtów i kolorów stworzymy wyjątkowe małe obiekty. Z zaproponowanych             
i dostępnych materiałów  dzieci wykonają prace, które zabiorą z sobą do domu.

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
Ferie zimowe w Galerii MBWA w Lesznie

CYKLICZNIE RYTMCZNIE

RODZINNY WARSZTAT PLASTYCZNY „ODBICIE
SERCA”

WYSTAWA – wstęp bezpłatny - TOMASZ BZDĘGA
„THE LIGHT OF HOPE - ŚWIATŁO NADZIEI

mailowo: sekretariat@mbwa.leszno.pl, 
telefonicznie: 65 520 54 27, 512 227 209

Zajęcia odbywają się: 6, 9 i 10 lutego 2023 r.
Tworząc w obrazie harmonijną, współgrającą ze sobą całość
kierujemy się różnymi rodzajami kompozycji. Jeden z jej
rodzajów będzie tematem zimowych warsztatów. Powstałe
prace będzie można zabrać z sobą do domu.

Zajęcia odbędą się 11 lutego 2023 r. w  godz. 11.00-13.00.
Odpłatność: 10 zł od dziecka, 5 zł Karta Dużej Rodziny
Za pomocą serc wyciętych z różnych materiałów stworzymy
niepowtarzalną pracę plastyczną. Gotowa praca zostanie
oprawiona w antyramę. Powstanie wyjątkowa pamiątka, którą
można będzie podarować komuś na zbliżające się Walentynki.

Szczegółowe informacje na temat zajęć można uzyskać:



W ferie Miejska Biblioteka zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat na zajęcia i zabawy z cyklu
„Ferie w Bibliotece”. Na każdy dzień obowiązują osobne zapisy pod numerem tel: 65 520 53 55
wew. 23.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona!

Zajęcia będą odbywały się w oba tygodnie ferii szkolnych od poniedziałku do piątku w godzinach:
11-14 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie przy Placu Metziga 25.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława
Grochowiaka w Lesznie

Ferie w Bibliotece

PONIEDZIAŁEK - 30.01. - W drodze - spacer po nowoczesnej bibliotece - Najnowsze
technologie w bibliotece - zwieszanie, film w bibliotecznej sali kinowej

WTOREK - 31.01. - Co Ty pleciesz? Warsztaty tworzenia małych ozdób ze sznurka

ŚRODA - 01.02. - Bajanie na ekranie  - Maraton filmowy

CZWARTEK - 02.02. - Stwórz własny projekt okładki ulubionej książki - Tworzenie
alternatywnej okładki do ulubionej książki.

PIĄTEK - 03.02. - Karaoke - Muzyczna zabawa, którą kochają wszyscy.

PONIEDZIAŁEK - 06.02. - Co było potem? Zilustruj swojego książkowego bohatera po
zakończeniu historii zawartej w opowiadaniu - zajęcia plastyczne.

WTOREK - 07.02. - Dzień gier planszowych - GraMy, GraMy, GraMy..

W programie:

ŚRODA - 08.02. - Bajanie na
ekranie - Maraton filmowy

CZWARTEK - 09.02. - Warsztaty
muzyczne - Zabawy i gry
umuzykalniające

PIĄTEK - 10.02. - Mini playback
show - Wciel się w swoją ulubioną
gwiazdę muzyczną - pokaz
muzyczny.



Muzeum Okregowe w Lesznie
FERIE W MUZEUM 2023

,

01.02.2023 / 08.02.2023 – Dzieje porcelany, czyli krótka historia „białego złota” -
Porcelana, najpiękniejsza i najszlachetniejsza odmiana ceramiki, towarzyszy nam od stuleci
zdobiąc nasze domy i stoły. Jej ciekawa historia, bogactwo zastosowań i walory estetyczne
sprawiły, że pokochały ją miliony ludzi na całym świecie. Podczas spotkania porozmawiamy         
o dziejach porcelany, a następnie wykonamy ekologiczne filiżanki.

02.02.2023 / 09.02.2023 – Herbaciano-ziołowe inspiracje Uczestnicy zajęć poznają historię
herbaty, jej niezwykłe właściwości. Dowiedzą się również o dawnych zastosowaniach
poszczególnych części roślin jako leków, pożywienia, kosmetyków, o znaczeniu, jakie zioła
odgrywały w magicznych obrzędach. Czeka na Was zabawa plastyczna – malowanie herbatą
oraz pyszna herbaciana degustacja.

Muzeum Okręgowe w Lesznie serdecznie zaprasza dzieci wraz z opiekunami na zajęcia muzealne,
które odbędą się w dniach: 01 – 03.02.2023 oraz 08 – 10.02.2023, w godzinach: 11:00 - 12:30.

TEMATY ZAJĘĆ:

03.02.2023 / 10.02.2023 – Śladami rycerza
Wieniawy - Uczestnicy zajęć zapoznają się                       
z legendą o herbie rodu Leszczyńskich oraz
wykonają kukiełki przedstawiające rycerza Wieniawę
oraz księżną Dąbrówkę. Nie zabraknie również
rozmaitych zagadek na wystawie oraz sesji
zdjęciowej z legendarnym rycerzem.

email:edukacja@muzeum.leszno.pl; 
tel.: 65 529 61 40 wew. 27

Herbaty na zajęcia sponsoruje Herbaciarnia Art Tea.

Zajęcia odbywają się w Muzeum Okręgowym w Lesznie,
ul. Gabriela Narutowicza 31
Koszt zajęć: 9 zł/ osoba

Obowiązują zapisy: 

mailto:edukacja@muzeum.leszno.pl


Teatr Miejski w Lesznie
FERIE W TEATRZE MIEJSKIM

poznają bogatą historię teatru cieni, 
wymyślą, zaprojektują i wykonają lalki cieniowe 
oraz stworzą własny scenariusz przedstawienia, które zaprezentują podczas pokazu
wieńczącego warsztaty.

telefonicznie - 65 529 92 70

Teatr Miejski w Lesznie zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat na warsztaty z zakresu teatru cieni, które
odbędą się w terminie 06.02 – 10.02.2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w siedzibie Teatru, przy
ulicy Narutowicza 69.

W ramach warsztatów uczestnicy m.in.: 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: eduteatr@teatrmiejskileszno.pl .
Obowiązuję kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. 

Szczegóły na temat wydarzenia udzielane są:

mailto:eduteatr@teatrmiejskileszno.pl


urozmaicony program dla dzieci w wieku 6-11 lat
turnusy 5-dniowe w godzinach 7.45 – 15.30
wykwalifikowana kadra
pełne wyżywienie śniadanie, obiad i podwieczorek
dyplom ukończenia warsztatów
ubezpieczenie

Programowanie w Scratch
Robotyka z klockami Lego 
Ozoboty
Pracownia Kreatywna – warsztaty artystyczne
wyjście do muzeum, na kręgle
seans filmowy
gry plenerowe
gry na konsoli: Kinect Sports, Just Dance
escape room
gry planszowe
eksperymenty

30.01.2023 – 03.02.2023
06.02.2023 – 10.02.2023

Półkolonie z Eurolink to zabawa i nauka w jednym!

Podczas Ferii z Eurolink dzieci będą miały okazję bawić się i uczyć jednocześnie. Szkoła
zapewnia dzieciom ciekawą kombinację zajęć artystycznych, językowych, programowanie,
robotykę Lego, hiszpański, gry i zabawy na świeżym powietrzu, wyjście do kręgielni lub kina.
AKTYWNE FERIE Z EUROLINK to okazja do wspaniałej zabawy, przygody i nauki w jednym! 

W Eurolink zapewniamy:

Czego dzieci mogą się spodziewać?

Turnusy:
1.
2.

KOSZT: 650 zł

Rabat dla rodzeństwa 5 % 

EL Eurolink Language School
Ferie z Eurolink



opiekę w godzinach 8:00-16:00,
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
ubezpieczenie, - wyżywienie (dwa posiłki: drugie śniadanie, dwudaniowy obiad),
małą grupę - do 15 uczestników,
ciekawy program zajęć, w tym zabawy rozwijające umysł oraz sprawność fizyczną.

50 zł za zapisanie brata lub siostry
50 zł za kolejny udział każdego dziecka w półkoloniach organizowanych w Inkubatorze

Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie pod tytułem
„Sprytne pędziwiatry”, podczas których uczestnicy będą poprzez zabawę rozwijać swoje
umiejętności. Zajęcia odbędą się w terminie od 06 do 10 lutego 2023r. w Inkubatorze
Przedsiębiorczości w Lesznie przy ul. Geodetów 1.

Inkubator przedsiębiorczości zapewnia:

Cena wynosi 799 zł za dziecko
Dodatkowo rabat przysługuje:

Liczba miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność dokonanych na konto wpłat. Rejestracja
na półkolonie odbywa się online. Link do zapisów znajduje się na stronie:
https://www.lcb.leszno.pl/ 

Leszczyńskie Centrum Biznesu
Półkolonie zimowe "Sprytne Pedziwiatry",



ul. Słowiańska 16
pokój nr 8 (I pietro)

 
tel. 65 537 36 79 / 88

e-mail: ngo@leszno.pl
www.ngo.leszno.pl

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarzadowymi,

,


