
 
 
 
 
 
 
 

Propozycje form wypoczynku zimowego  
oraz 

imprez kulturalnych i sportowych dla 
dzieci i młodzieży organizowanych przez 
płockie instytucje kultury i sportu 

w okresie ferii 2008 roku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejski Zespół Obiektów Sportowych 
Pl. Dąbrowskiego 4, 09-402 Płock  

Tel. 267-84-30 
 
 
Miejskie Centrum Sportu tel. 024 267 50 40 
 
11 lutego        Feryjny turniej tenisa ziemnego  godz.11 
12 i 19 lutego Lodowisko MCS (dwie imprezy sportowe ) godz.11 
 
Hala Sportowa w Borowiczkach tel. 024 264 85 18 
 
12-13 lutego    Halowy Turniej Piłki Nożnej – Szkoły Podstawowe – klasy V i młodsze  
     godz.8.00 
13 lutego         Feryjny Turniej tenisa stołowego godz. 12.00 
22 lutego         Zawody na ściance wspinaczkowej godz.10.00 
 



Pływalnia Miejska przy Al. Kobylińskiego tel. 024 262 51 86 
 15 lutego           Ferie na wodzie PMK  - konkursy i zabawy na pływalni godz.10 
                            
Ferie na Lodzie – konkursy i zabawy na lodowiskach 
 
18 lutego     Lodowisko  przy PMP godz.11.00 
21 lutego     Lodowisko  Stary Rynek  godz.11.00 
 
 

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego 
ul. Kościuszki 8, 09-402 Płock 

tel. 268-70-68 
 
 
15 lutego, godz. 19, sala koncertowa ul. Kolegialna 23  
MUZYKA DLA ZAKOCHANYCH 
 
Wykonawcy: 
Olek Dowgal (Ukraina) - fletnia Pana   
Płocka Orkiestra Symfoniczna 
Genadi Fiskoff (Ukraina) - dyrygent  
 
W programie:  
Tańce mołdawskie, rumuńskie, muzyka filmowa m.in. ”Jalousie Tango” (J. Gade); 
“America” i “I Feel Pretty” z filmu „West Side Story” (L. Bernstein); “New York, New York” 
(J. Kander); “Once upon a time in America” (E. Marircone); “Hora staccato” (G. Dinicu) 
 
22 lutego, godz. 19, sala koncertowa ul. Kolegialna 23  
NIEMEN 
...WSPOMNIENIE… 
 
Wykonawcy: 
Chór Kameralny PROFORMA pod batutą Marcina Wawruka 
Kielecki Teatr Tańca 
Artur Dutkiewicz – fortepian 
 
W programie:  
Kompozycje Czesława Niemena m.in. "Nim przyjdzie wiosna", "Wspomnienie", "Mów do 
mnie jeszcze", "Serdeczna Muza”. 
 

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 
ul. Tumska 9, 09-400 Płock 

tel.367 19 20 
 
 1. TEATR TAŃCA czyli jak poruszyć ciało i duszę 
11 -  15 lutego sala widowiskowa POKiS ul.Tumska 9 

• warsztaty tańca towarzyskiego 
godz. 10.00 – 12.00 
• warsztaty salsy 
godz. 12.00 – 14.00 
• warsztaty emisji głosu, dykcji i oddechu 



godz. 14.00 – 15.00 
• warsztaty teatralne 
godz. 15.00 – 16.00  

zajęcia prowadzą instruktorzy: Anna Kowalska i Marta Kowalska 
Pokaz powarsztatowy 

15 lutego godz. 16.00 w sali widowiskowej POKiS ul. Tumska 9 
 

2. KINO „ W  SAMO POŁUDNIE” 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Charlie”  
codziennie od 18 do 22 lutego o godz.12.00 

sala widowiskowa POKiS ul. Tumska 9  
 
3. SZTUKA TERAZ  – odsłona V -  SZTUKA NAIWNA  I  ART BRUT 
Pracownia Sztuk Wizualnych „FARBIARNIA ”i Warsztaty dziennikarskie 
 ul Tumska 9 oraz Galeria „Oto ja”  

11 - 13 lutego oraz  18 -  20 lutego od godz. 12.00   
zajęcia prowadzą instruktorzy: Beata Jaszczak i Iwona Markiewicz 

 
4. PRACOWNIA  PLASTYCZNA „Piwnica”  

ul. Szarych Szeregów 15 
18 -  22 lutego godz. 10.00 – 14.00 
zajęcia prowadzi instruktor Anna Liśkiewicz 

 
5. PRACOWNIA  ZABAWKARSKA   

ul. Szarych Szeregów 25 
11 -  15 lutego  godz. 10.00 – 13.00 
18 -  22 lutego  godz. 15.00 – 17.00 
zajęcia prowadzi instruktor Dorota Łukawska 

 
6. KLUB LITERACKI „Marabut” ul. Tumska 9 
11 - 22 lutego  godz. 10.00 – 14.00 
zajęcia prowadzi instruktor Marek Grala 

 
 

Spółdzielczy Dom Kultury 
ul. Krzywoustego 3, 09-400 Płock 

tel. 263-35-60 
 
11 lutego – 22 lutego 
 Akcja Zima - zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci pozostających w ferie w mieście; godz. 
8.30 – 15.30, zapisy 11 lutego. 
 
Klub Osiedla Łukasiewicza (ul. Łukasiewicza 28), tel. 024/ 263 94 12 
 Akcja Zima - zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci pozostających w ferie w mieście; godz. 
8.30 – 15.30, zapisy 11 lutego. 
 
Klub Osiedla Dworcowa (ul. Chopina 64A), tel. 024/ 262 72 08 
 Akcja Zima - zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci pozostających w ferie w mieście; godz. 
8.30 – 15.30, zapisy 11 lutego. 
 
Klub Osiedla Kochanowskiego (ul. Obr. Westerplatte 6a), tel. 024/ 262 79 96 wew.104 
 Akcja Zima - zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci pozostających w ferie w mieście; godz. 



8.30 – 15.30, zapisy 11 lutego. 
 
14 lutego (czwartek) 
Klub Osiedla Kochanowskiego (ul. Obr. Westerplatte 6a), tel. 024/ 262 79 96 wew.104 
Dwa serca – jeden świat – impreza walentynkowa dla dzieci i młodzieży; godz.14, wstęp 
wolny. 
 
15 lutego (piątek) 
Klub Osiedla Kochanowskiego (ul. Obr. Westerplatte 6a), tel. 024/ 262 79 96 wew.104 
Moje uzależnienie – jedynie sport – festyn zimowy na lodowisku dla dzieci i młodzieży; 
godz.10, wstęp wolny. 

 
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego 

ul. Kościuszki 6, 09-400 Płock 
tel. 262 31 17 

 
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40) 
Ferie w bibliotece będą przebiegały pod hasłem „Baśniowe opowieści Bałwanka 
Śniegosława”. Spotkania będą odbywać się codziennie w godz. 11 – 12.30, tel. 262 00 87 
W programie zajęć o charakterze literacko-plastycznym proponujemy dzieciom:  
czytanie, zabawy słowne i plastyczne z tekstem, wykonywanie puzzli i origami, quizy, 
krzyżówki, rebusy, gry, projekcja bajek edukacyjnych, zabawy przy muzyce, konkursy. 
Na zakończenie ferii „Bałwanek Śniegosław zaprasza na bal u Królowej Śniegu”.  
 
Filia biblioteczna nr 4 (ul. Krzywoustego 3) 
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci, tel. 263 34 28 
„Zimowy sen niedźwiedzia” – dzieci na zajęciach poznają zachowanie i zwyczaje zwierząt 
w okresie zimy. Wykonają makietę z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, 12.02, 
19.02 (wtorki) godz. 11 – 13. 
 
„Mały wydawca” – wspólne wykonanie przez dzieci książki z ruchomymi obrazkami, 14.02, 
21.02 (czwartki), godz. 11 – 13. 
 
„W grupie zawsze fajniej” – zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem gier planszowych oraz 
towarzyskich, 13.02, 20.02 (środy) godz. 11 – 13. 
 
„Wróżki, gnomy, topielice” – dzieci poznają wybrane legendy z różnych stron świata, 
15.02, 22.02 (piątki) godz. 11 – 13. 
 
Filia biblioteczna nr 8 (ul. Walecznych 20) 
Zajęcia literacko-plastyczne będą przebiegać pod wspólnym tytułem „Zimowy Żaboland”, 
codziennie w godz. 11 –14, tel. 263 46 92 
 
Zajęcia plastyczne, w ramach których wykonywane będą postaci żabek z masy solnej, 
stroje żab, żabie upominki dla gości oraz makieta pt. „Żabolandia”, godz. 11 – 12.30  
 
Zajęcia z książką dla młodszych dzieci pod hasłem „Żaby w literaturze dla dzieci”, godz. 
12.45 – 13.15   
 
Zajęcia z komputerem dla dzieci starszych, poświęcone wyszukiwaniu w internecie 
informacji o życiu żab i ich naturalnym środowisku, godz. 12.45 – 13.15 



 
W ramach zajęć muzyczno-literackich nauka piosenki „Idą straszne żaby”. 
 
14 lutego - Wycieczka do ZOO i spotkanie z Panią Alicją Bień – pogadanka  o ochronie  

           żab 
 
18 lutego  - Wycieczka do nowego Komisariatu Policji i spotkanie z komendantem Panem 
          Markiem Majewskim. 
 
22 lutego - Uroczyste zakończenie ferii z udziałem dyrektora Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego, Pana Aleksandra Niwelińskiego, dyrektorem Książnicy 
Płockiej, Panią Marią Zalewską – Mikulska oraz Panią Alicją Bień, godz. 12.  

 
22 lutego -  „Żabia impreza” dla dzieci oraz podsumowanie ferii 2008,  godz. 17 – 19.  
 
Filia biblioteczna nr 9 (ul. Orzechowa 5a) 
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 12.30 – 13.30, 
we czwartki i piątki w godz. 10.30 – 12.30, tel. 263 46 92.  
 
11 lutego – „Świat ludzkich wartości” na podstawie książki E. Zellenay „Bajkowe mosty, 
czyli całkiem inne bajki rodzinne” 
 
12 lutego – „Zwierzęta małe i duże” w oparciu o książkę A. Onichimowskiej „Łatka”. 
13 lutego – „W świecie zwierząt” – spotkanie z p. Alicją Bień, pracownikiem Ogrodu 
Zoologicznego w Płocku. 
14 lutego– Walentynki na podstawie wiersza A. Frączak „Walentynki”. 
15 lutego – „Zimowe łamigłówki” – gry, quizy i zabawy słowne. 
18 lutego – „Spotkanie z przygodą” w oparciu o „Niesforny alfabet” G. Kasdepke. 
19 lutego – „Twórczy sposób na nudę” – zajęcia plastyczne dla dzieci. 
20 lutego– „Strachy pod łóżkiem” i książka J. Freya „Wszystko będzie dobrze! 
Pocieszające opowiadania dla dzieci”. 
21 lutego– „Dinozaury” na podstawie książki M. Mahy „Dziwne jajo”. 
22 lutego – „Bal baloników” w oparciu o „Brzydki balonik” A. M. Świątek. 
Filia biblioteczna nr 10 (ul. Borowicka 3) 
„Niekończąca się historia Kopciuszka i innych” – podróż z bajkami i baśniami niemieckimi 
po Europie, 14 i 21 lutego (czwartki) w godz. 10 – 12, tel. 264 88 60 
 
Filia biblioteczna nr 12 (ul. Browarna 8) 
Zajęcia o charakterze literacko-plastycznym odbywać się będą pt. „Ciekawe dlaczego 
morze jest słone?” w dniach 11 lutego (poniedziałek), 13 lutego (środa), 15 lutego (piątek), 
22 lutego (poniedziałek), godz. 12 – 13.30, tel. 261 20 19 
 
Biblioteka dla dzieci (ul. Sienkiewicza 2) 
Cykl zajęć literacko-plastycznych dla dzieci pod hasłem „Co to znaczy...? - odkrywamy 
znaczenia niektórych powiedzeń na podstawie opowiadań Grzegorza Kasdepke”, tel. 262 
27 69 
 
11 lutego (poniedziałek) 
 
godz. 12–13  „Zmalować coś”- działania animacyjne do zabawnych historyjek. 
godz. 13 –14 „Kacperiada w sieci”- czyli Internet dla  najmłodszych. 



 
12 lutego (wtorek) 
 
godz. 12 –13 „Biec jak na skrzydłach”- działania animacyjne do zabawnych historyjek. 
godz. 13 –14 „Kacperiada w sieci”- czyli Internet dla  najmłodszych. 
godz. 17-18 „Czy moje dziecko jest bezpieczne?- zagrożenia nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych”. Dzień Bezpiecznego Internetu w Płocku, spotkanie dla rodziców oraz 
profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z Jakubem Śpiewakiem - prezesem 
fundacji Kidprotect. 
 
13 lutego (środa) 
 
godz. 12 –13  „Łamać nad czymś głowę”- działania animacyjne do zabawnych historyjek 
Grzegorza Kasdepke. 
godz. 13 –14 „Kacperiada w sieci”- czyli Internet dla najmłodszych. 
 
15 lutego (piątek) 
 
godz. 12 –13 „Mieć dwie lewe ręce”- działania animacyjne do zabawnych historyjek 
Grzegorza Kasdepke. 
godz. 13 –14 „Kacperiada w sieci”- czyli Internet dla najmłodszych. 
 
18 lutego (poniedziałek) 
 
godz. 12 –13 „Bać się własnego cienia”- działania animacyjne do zabawnych historyjek 
Grzegorza Kasdepke. 
godz. 13 –14 „Karmienie potwora”- papierowe fantazje , warsztaty plastyczne. 
 
19 lutego (wtorek) 
 
godz. 12 –13 „Budować zamki na lodzie” - działania animacyjne do zabawnych historyjek 
Grzegorza Kasdepke. 
godz. 13 –14 „W świecie zwierząt”- maski w różnych technikach plastycznych. 
20 lutego (środa) 
 
godz. 12 – 13 „Kwaśna mina”- działania animacyjne do zabawnych historyjek Grzegorza 
Kasdepke 
godz. 13 – 14 „Bajkowe okno”- zimowe witraże. 
 
22 lutego (piątek) 
 
godz. 12 – 13 „Siedzieć na walizkach”- działania animacyjne do zabawnych historyjek 
Grzegorza Kasdepke 
godz. 13 – 14 „Wyjątkowy plan lekcji” – zajęcia plastyczne . 
 



Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembielińskiego 11): zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w pn. 
– pt. w godz. 12-13.30, tel. 268 00 50 
 
11.02 (poniedziałek):  „W krainie baśni – baśniowe prawdy życia” – zajęcia literacko-
plastyczne dla dzieci.  
 
12. 02, 19.02 (wtorek): „Quizy literackie” – zajęcia promujące literaturę dziecięcą. 
 
13. 02 (środa): „Walentynkowe wyznania” – zajęcia literacko- plastyczne. 
 
14.02, 21.02 (czwartek): Zajęcia z cyklu „ Łamiąc głowę”: 

− rebusy, krzyżówki, łamigłówki logiczne 
− zagadki: obrazkowe, słowne. 

 
15.02, 22.02 (piątek): „Sztuczki ze sztuką” – zajęcia plastyczne. 
 
18.02 (poniedziałek): „W krainie baśni – zagadki z Misiowej szufladki” – zajęcia literacko-
plastyczne. 
 
20.02 (środa): „Sztuczki ze sztuką”– zajęcia plastyczne. 
 
Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskiego 17): zajęcia dla dzieci pod hasłem „Poznajemy 
kraje Unii Europejskiej” w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 11 – 13. W czasie ferii 
zimowych dzieci będą „wędrowały” po Hiszpanii, Irlandii, Francji i Niemczech. Poznają 
historię, tradycje i kulturę tych krajów, tel. 268 67 80 
 
11.02, 18.02 (poniedziałki) – Hiszpania, Francja. 
12.02, 19.02 (wtorki) – Irlandia, Niemcy. 
13.02, 20.02 (środy) – zajęcia plastyczne. 
15.02, 22.02 (piątki) – dziecięce gry i zabawy z Unią Europejską.   
 



Płocka Galeria Sztuki 
ul. Tumska 11a, 09-400 Płock 

tel. 364-60-40 
 
Płocka Galeria Sztuki (Sienkiewicza 36) 
Wystawa grafiki „Picasso, Matisse, Miro”; wystawa czynna od wtorku do niedzieli w 
godz. 10 – 18;bilety 6,- normalny, 3,- ulgowy, 2,-od osoby dla grup powyżej 15 osób, 
w niedzielę wstęp wolny, tel. 024 364 60 40 ( do 43) e-mail: plockagaleria@wp.pl   
www.plockagaleria.com. WWystawa cykliczna czynna do 9 marca/  
Podczas wystawy odbędą się: 
Projekcje filmowe: 8 lutego 2008 roku o godz. 11 i 16 – Film poświęcony życiu i 
twórczości Henri’ego Matisse’a 
Warsztaty plastyczne  19 lutego 2008 o godz. 13 
Konkurs na najciekawszą wycinankę zainspirowaną twórczością H.Maisse’a 

 
Muzeum Mazowieckie 

ul. Tumska 8, 09-402 Płock 
tel. 262 44 91 

 
FERIE W MUZEUM 

„Entliczek pentliczek czyli gry dziecięce na Tumskiej 8. Ferie w Muzeum 2008” 

 
12– 21 lutego (z wyłączeniem soboty i niedzieli) ; godz. od 10 do 14 
Koszt: 30 zł (od jednego uczestnika), dzieci w wieku od 9 do 13 lat 
  

W programie 
 Gry i zabawy dawniej i dziś  
 Konkursy tematyczne  
 Zajęcia plastyczne (obejmujące m.in. projektowanie elementów do gier i zabaw)  
 Projekcje filmów dla dzieci  
 Pączek i herbata na drugie śniadanie  
 Oraz wiele innych dodatkowych atrakcji 

 
Zgłoszenia przyjmowane są pod tel. (024) 364 70 72/73. Ilość uczestników ograniczona. 

 



Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku 
organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie ferii 

zimowych: 
 
Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji  wypoczynku dla swoich 
uczniów: 

 
Szkoła Podstawowa Nr 1  Pasaż im. Vuka Karadzicia 1 
Organizuje w okresie ferii zimowych: 
• zajęcia SKS – koszykówka - 11.02 – 14.02.br. dla 13 uczniów 
• przygotowanie do ligi przedmiotowej – 12.02 – 14.02.br., 16 uczniów 
• ferie z komputerem – 18.02 – 22.02., 10 uczniów 
• „The Schoolyard Theatre” - zajęcia teatru językowego – 12.02-14.02.br.,10 uczniów 
• „Ferie z piosenką” - 11.02- 13.02.br, 15 osób 
• zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem bajek M. Molickiej- 11.02-15.02.br., 10 

osób 
• „Ferie na wesoło”- 11.02-15.02.br.,15 osób 
• zajęcia taneczne - 18.02br., 10 osób 
• zajęcia językowe (Walentynki) – 14.02.br., 10 osób 
• gry i zabawy w plenerze – 19.02-20.02.br., 10 osób 
• ferie z lotką – 11.02-22.02.br. - 16 osób 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kossobudzkiego 7 
Na czas ferii przygotowano dla uczniów następującą propozycję zajęć: 
• piłka nożna -  12.02 – 10 uczniów-  

   -  14.02 – 15 uczniów 
   -  15.02 – 15 uczniów 
   -  18.02.-  15 uczniów, ogółem 13 godz. 

• piłka koszykowa – 19.02 – 21.02.08, codziennie 15 uczniów, ogółem 7 godzin 
• siatkówka – 11.02-15.02, codziennie 15 uczniów, ogółem 12 godzin 
• wyjazd do Bydgoszczy na Pedros Cup – 20.02.br., dla 50 uczestników 
• piłka ręczna - 12.02-14.02.br., 19.02 – 21.02.br., codziennie 16 uczniów, ogółem 20 

godzin 
• turniej wiedzy i sprawności – 11.02-15.02.br., codziennie 15 - 45 osób, ogółem 18 

godzin 
 

Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Cicha 12a 
W okresie ferii zimowych nauczyciele prowadzić będą następujące zajęcia dla uczniów tej 
szkoły: 
• Turniej piłki siatkowej uczniów kl. IV – VI – 11.02.08 w godz. 9.00-12.00 
• Gry komputerowe dla uczniów kl. IV – VI – 12.02.08 w godz. 9.00-12.00 
• Zajęcia artystyczne dla uczniów kl. IV-VI – 13.02.08  w godz. 9.00-12.00 
• Gry stolikowe w świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-VI – 14.02.08 w godz. 9.00-12.00 
• Gry i zabawy ruchowe dla uczniów klas I – III – 19.02.08 w godz. 9.00-12.00 
 
 
 
       1 



Szkoła Podstawowa Nr 6  ul. 1-go Maja 11 
Zaproponowała zorganizowanie w czasie ferii zimowych zajęć dla uczniów pod hasłem: 
„Razem-weselej”. W czasie trwania zajęć zaplanowano obiad dla wszystkich uczestników. 
Rodzaje zaplanowanych zajęć: 
• sportowo - rekreacyjne różnych dyscyplin na szkolnym boisku i sali gimnastycznej 
• wyjścia na lodowisko i pływalnię 
• zajęcia muzyczno - taneczne 
• plastyczno - techniczne 
• wychowawczo – profilaktyczne dla dzieci z rodzin patologicznych oraz dzieci 

sprawiające trudności wychowawcze 
• zajęcia turystyczne „Poznaj swoje miasto i okolice” 
• zajęcia informatyczne 
Zaplanowane miejsca i terminy realizacji wypoczynku:  
 miejsce:    
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku  

 - lodowisko przy Miejskim Zespole Obiektów Sportowych  - ul. Sportowa 
- pływalnia „Jagiellonka” 
- Muzeum Mazowieckie i Diecezjalne 
- ZOO 
- Stare Miasto i miejsca pamięci narodowej 

termin: 
Zajęcia odbywać się będą przez dwa tygodnie trwania ferii tj. 11-22 lutego br.. 
Przewidywana liczba uczestników 60-80. 
Ilość opiekunów – 6 (po 3 osoby w każdym tygodniu). Jeżeli liczba dzieci w danym 
tygodniu będzie większa niż 60, liczba opiekunów może się zwiększyć. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Kochanowskiego 11 
Proponuje swoim uczniom w czasie ferii następujące rodzaje zajęć: 
• wycieczka do Muzeum Mazowieckiego dla 12 osób 
• zajęcia informatyczne – 2 razy po 2 godz.,15 uczestników 
• rajd zimowy – 4 godz., dla 25 uczniów  
• rajd – zabytki miasta 4 godz., 30 uczniów 
• zajęcia twórcze – 4 godz., 15 osób 
• halowa piłka nożna – Mistrzostwa Płocka – zajęcia sportowe -5 razy po 2 godz., 15 osób 
• zajęcia rekreacyjno-ruchowe – 3 razy po 2 godz., dla 15 osób 
• zabawy logiczne – 4 godz., 15 osób 
• przygotowanie do Mistrzostw Płocka w siatkówce dziewcząt – 8 godz., 14 osób 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Brzozowa 3 
Organizuje dla uczniów zajęcia: sportowe, informatyczne i świetlicowe w dniach 11.02-
15.02.08.      2 



Szkoła Podstawowa Nr 13  ul. Sierpecka 15 
W okresie ferii organizuje dla uczniów nw. zajęcia: 
• zajęcia sportowe – 12.02-13.02.br., ogółem dla 35 uczniów 
• „Poranek przy świecach” - szkolne Walentynki – 11.02.08, ok. 30 uczniów 
• zwiedzanie starówki – 11.02.br., 20 uczniów 
• gry i zabawy ruchowe – 14.02.br., 30 uczniów 
• wyjazd do Eldorado – 11.02.08, ok. 20 uczniów 
 
Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Przyszkolna 22 
W szkole w ferie zimowe odbywać się będą zajęcia dla dzieci  według harmonogramu: 
• zajęcia sportowe z uczniami klas IV-VI (chłopcy i dziewczęta) 

Od 11.02.2008r. do 15.02.2008r. 
Cztery godziny lekcyjne od 8.30 do 11.30 
Liczba przewidywanych uczestników około 30 osób. 
Przewidywane formy zajęć: 
- gry i zabawy z użyciem sprzętu do unihokeja, piłki, itp. 
- gry zespołowe: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa 
- turniej drużyn mieszanych w piłkę nożną i piłkę siatkową 
- turniej tenisa stołowego (chłopcy) 
- turniej badmintona (dziewczęta) 
- wyjazd na halowy turniej piłki nożnej chłopców „Ferie na sportowo” w Szkole     
 Podstawowej Nr 20 w Płocku dnia 12.02.2008r. 
- wyjazd na lodowisko miejskie dnia 15.02.2008r. 

• zajęcia dla klas I-III  w dniach 18.02.2008r do dnia 22.02.2008r. w godzinach od 8.30 do 
11.30 

- zajęcia plastyczne 
- gry i zabawy ruchowe 
- udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez instytucje kulturalno-   
 oświatowe w Płocku. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Miodowa 13 a 
Proponowane są zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych uczniów (40-50 osób) w 2 
grupach, w godz. 10.00 – 13.00. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Jasna 8 
Na czas ferii zaplanowano dla uczniów tej szkoły takie zajęcia, jak: 
• zajęcia sportowe dla 12 uczniów – w sali gimnastycznej - 12.02, 14.02.br. 

        na lodowisku- 15.02, 20.02.br. 
• zajęcia informatyczne – 11.02 – 22.02.br., dla 15 uczniów 
• zajęcia teatralno-biblijne – 11.02-14.02.br., dla 15 uczniów 
• zajęcia sportowo-rekreacyjne – 11.02 – 22.02.br., dla 35 osób 
• zajęcia dydaktyczno-rekreacyjne – na terenie szkoły, w muzeum, ZOO, w terenie, 18.02-

22.02.br., łącznie 30 uczniów 
• zajęcia kulturalno-przyrodnicze – Płocka Galeria Sztuki, RCEE, Muzeum Mazowieckie, 

ZOO, schronisko- 18.02- 22.02.br. dla 16 osób 
 
 
       3 



Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Korczaka 10 
Szkoła proponuje swoim uczniom: 
• zimowiska o profilu sportowym lekkoatletycznym dla uczniów klas IV, V, VI 

na terenie szkoły (hala sportowa), w terminie 11 – 22.02.08, w godz. 8.00-12.00. 
Uczestniczyć będzie w nich 45 uczniów, opiekę sprawować będzie 2 nauczycieli 
wychowania fizycznego. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Czwartaków 6 
W okresie ferii organizowane będą: 
• zajęcia z  komputerem, 11-13.02.08, dla 20 uczestników 
• „W krainie baśni”, 11-13.02.08, dla 20 uczestników 
• piłka nożna chłopców klas 5-6, 15.02, 19.02, 22.02.br., 15 osób 
• piłka nożna chłopców klas 4-6, 11.02, 14.02, 18.02, 21.02.br., 20 osób 
• warsztaty zimowe (świetlica SP22), 11.02 – 22.02.08 dla 45 osób 
 
Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Walecznych 20 
Na okres ferii zimowych zaplanowano następujące zajęcia sportowe: 
• piłka nożna, turniej  klas IV – VI chłopców – ok. 60 uczniów , w dn. 11.02 -14.02.08, w 

godz. 9.00-12.00 
• piłka siatkowa dziewcząt klas V-VI 
• układy taneczne – ok. 20 uczniów 

11.02 – 15.02.08, w godz. 10.00-12.00 
• piłka ręczna 

- chłopcy kl. VI – ok. 20 uczniów – 18.02 – 23.02.08, w godz. 9.00-10.30 
- chłopcy kl. IV – ok. 20 uczniów – 11.02 – 14.02.08, w godz. 12.00 – 15.00 

Organizacja zajęć i opieka – nauczyciele wychowania fizycznego 
 
Zespół Szkół Nr 2  (SP 21 i G 10)  ul. Chopina 62 
Szkoła proponuje swoim uczniom w okresie ferii, w godz. 9.00 – 18.00 następujące zajęcia: 
• zajęcia sportowe 
• zajęcia plastyczne 
• zajęcia informatyczne 
• muzyczno-taneczne 
• gry i zabawy 
Miejscem realizacji będzie przede wszystkim teren szkoły (sale gimnastyczne i pracownie) 
oraz hala sportowa w Borowiczkach. 

 
Gimnazja, które  organizują wypoczynek dla uczniów 

 
Gimnazjum Nr 2 ul. Jakubowskiego 10 
W okresie od  11.02 do 15.02.08r. odbędą się  zajęcia sportowo-rekreacyjne: 
• zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkowa, koszykowa 
• aerobik 
•  zajęcia na siłowni, na stadionie MZOS w Płocku 
• zajęcia świetlicowe 
• zajęcia techniczno-plastyczne 
• kawiarenka internetowa 
• wyjście do muzeum       4 



• rajd turystyczno-krajoznawczy „Płock i jego okolice”, połączony z konkursem 
fotograficznym. 

 
Gimnazjum Nr 3 ul. Krakówka 4 
Gimnazjum proponuje swoim uczniom następujące zajęcia prowadzone przez nauczycieli: 
• zajęcia informatyczne „Wędrówki po internecie” dla uczniów klas I-II – 11.02.08 – 3 

godz. 
• zajęcia sportowe  - Turniej piłki nożnej chłopców – 11.02.08 – 6 godz. 
• zajęcia biologiczne „Ze środowiskiem za pan brat” - 11.02.08 – 3 godz. 
• warsztaty polonistyczne dla uczniów kl. III – 11.02.08, 18.02.08 – po 3 godz. 
• zajęcia informatyczne „Wędrówki po internecie” dla uczniów klas III – 12.02.08 – 3 

godz. 
• zajęcia sportowe – 12.02.08 - piłka siatkowa dziewcząt – 2 godz., tenis stołowy 

chłopców – 2 godz. 
• zabawy logiczne – 13.02.08, 14.02.08, po 2 godz. 
• zajęcia sportowe: unihok – drużyny mieszane – 13.02.08 – 2 godz. 
• zajęcia sportowe: koszykówka chłopców – 2 godz. 
• zajęcia sportowe: piłka siatkowa chłopców, tenis stołowy dziewcząt -14.02.08, po 2 

godz. 
• zajęcia „Z fizyką na ty” - 14.02.08, 19.02.08, 20.02.08, po 2 godz. 
• zajęcia „Matematyka na wesoło” -14.02.08, 19.02.08, 20.02.08, po 2 godz. 
 
Gimnazjum Nr 4 ul. Miodowa 18 
w dn.12.02 – 19.02.08 w godz. 10.00 – 11.30 nauczyciele wychowania fizycznego 
prowadzić będą zajęcia rekreacyjno-sportowe dla wszystkich chętnych uczniów tej szkoły. 
W dn. 12-14.02.br. w godz. 10.00 – 11.30 w ramach pracy Cafe – internet prowadzone będą 
również zajęcia komputerowe. 
 
Gimnazjum Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 4 
W czasie ferii  na terenie szkoły będą prowadzone dla młodzieży  następujące zajęcia: 
• zajęcia sportowe – piłka ręczna chłopców – 11.02 -15.02.08 (20 uczniów) 
• zajęcia sportowe – piłka nożna – 18.02 – 22.02.08 (20 uczniów) 
• obóz sportowy w Wyszogrodzie - 16.02 – 21.02.08 dla 20 osób 

 
Gimnazjum Nr 6  Jachowicza 20 
Szkoła proponuje swoim uczniom zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie szkoły: 
• piłka koszykowa drużyn mieszanych, turniej gier każdy z każdym, konkurs rzutów 

osobistych – 11.02.br. , dla 20 osób 
• Szkolny Turniej Piłki Nożnej – trójki piłkarskie – kl. I,II – 11.02.br., dla 25 osób 
• siatkonoga, zapoznanie z przepisami gry, turniej gier każdy z każdym – 12.02.br., dla 20 

osób 
• Szkolny Turniej Piłki Koszykowej – kl. I,II – 12.02.br., dla 25 osób 
• unihokej, doskonalenie umiejętności prowadzenia piłki oraz strzałów na bramkę, turniej 

drużyn mieszanych-13.02.br., dla 20 osób 
• Szkolny Turniej Piłki Nożnej- kl. III – 13.02.br., dla 25 osób 
• badminton – gra rekreacyjna, turniej małych gier – 14.02.br., dla 20 osób 
• Szkolny Turniej Piłki Koszykowej – kl. III- 14.02.br., dla 25 osób 
          5 



Gimnazjum Nr 8  ul. Kutrzeby 2a 
W szkole zaplanowano na okres ferii następujące zajęcia: 
• lekka atletyka –  11.02 -  15.02.08,  dla 20 uczniów 

18.02 – 22.02.08, dla 20 uczniów 
• piłka nożna – chłopcy – 11.02 – 15.02.08 , dla 15 uczniów 
• piłka nożna – dziewczęta – 11.02- 15.02.08, dla 12 osób 
• piłka ręczna - dziewczęta – 11.02 – 15.02.08, dla 12 osób 
• piłka siatkowa – dziewczęta – 18.02-21.02.08, dla 12 osób 
• piłka siatkowa – chłopcy – 18.02 – 21.02.08, dla 12 osób 
• piłka koszykowa – 19.02 – 22.02.08, dwa razy dziennie, dla 14 osób 
 
 

Oferta szkół ponadgimnazjalnych 
 
Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego ul. Małachowskiego 1 
W okresie ferii dla uczniów tej szkoły odbędą się: 
• w dniach 10-17.02.08 tzw. „Biała szkoła”- dla 40 uczniów, miejsce pobytu – Oscadnica 

(Słowacja) 
• zajęcia sportowe (łącznie 36 godzin) 
• czynna będzie pracownia multimedialna   

 
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły  ul. 3 maja 6 
W czasie ferii odbywać się będą zajęcia sportowe, codziennie w godz. 10.30-12.00. 
Biblioteka szkolna będzie czynna w następujące dni: 
 11.02.08 – 11.30-13.00 
18.02.08– 11.30-13.00 
20.2.8 – 11.30-13.00 

 
Uczniowie liceum wyjeżdżają do Czech na obóz zimowy. Termin pobytu 10-17.02.08. 
Wyjazd organizowany jest przez Biuro Podróży PeamTur w Płocku.  
 
III LO im. M. Dąbrowskiej ul. Łukasiewicza 11 
Zaplanowano zajęcia z lekkiej atletyki w okresie  18.02 – 23.02.08 w godz. 10.00 – 13.00 
dla 15 osób.   
  
Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich  ul. Abp. Nowowiejskiego 4 
Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzić będą zajęcia z młodzieżą w ramach SKS. 
 
Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4  
Organizuje  zgrupowania sportowe: 
• wyjazdowe- wioślarstwo – Zakopane - 10.02 – 22.02.08 dla 45 uczniów i 4 trenerów 
• miejscowe – wioślarstwo – 11.02 – 22.02.08, 50 uczestników i 3 trenerów 

 badminton – 11.02 – 22.02.08, 11 uczestników i 1 trener 
*  wyjazdowe – piłka nożna  

– Darłowo – 11.02 – 21.02.08, ogółem 40 uczestników i 4 trenerów 
- Świnoujście– 11.02– 20.02.08, 20 uczestników, 2 trenerów 
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• miejscowe -piłka nożna –  11.02 – 22.02.08, 18 uczestników, 1 trener 
11.02-22.02.08, SKS „70”, 19 osób, 1 trener  

• piłka ręczna – Wyszogród -16.02 – 20.02.08, dla 15 osób i 2 trenerów 
Zajęcia sportowe w czasie ferii dla uczniów tej szkoły prowadzone będą przez nauczycieli 
wychowania fizycznego. 
• zajęcia z informatyki – 4 spotkania w czasie ferii - prowadzone przez nauczycieli 

informatyki 
  

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Mościckiego 4 
Planowane są zajęcia sportowe na terenie szkoły, codziennie w godz. od 9.00 do 12.00. 
Opiekunami zajęć będą nauczyciele wychowania fizycznego. Młodzież będzie mogła 
korzystać z sali gimnastycznej, siłowni i ergometru. W zajęciach może uczestniczyć każdy 
chętny uczeń. 
 

Oferta placówek wychowania pozaszkolnego  
 
HZPiT „Dzieci Płocka”  Al. Jachowicza  34 

Organizuje dla uczestników zespołu obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Peters” w Turawie w terminie 11.02–17.02.08. Wyjedzie 90 
uczestników HZPiT oraz 8 osób kadry.  
 
 
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Tumska 9 
Zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury 
 * „Ferie z Maciusiem – dobra zabawa zimą” - zajęcia dla dzieci w wieku 8-13 lat ( grupa 
25-osobowa). Bogaty program zajęć artystyczno-rekreacyjnych w placówce i w plenerze, w 
godz. 9.00-15.00.Opiekunami będą nauczyciele z MDK. 
* wybrane zajęcia dydaktyczne odbywać się będą wg tygodniowego planu zajęć w MDK 
* w ogrodzie jordanowskim – zajęcia rekreacyjne prowadzone będą w godz. 10.00-15.00 
*„Ferie z lotką” - zajęcia otwarte z badmintona dla dzieci ze szkół podstawowych 
prowadzone przez nauczyciela MDK na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1. 
 
Zajęcia poza MDK 
„Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne Dzieci i Młodzieży FOSA 2008” - udział 30 
uczestników grup teatralnych w warsztatach organizowanychprzez Stołeczne Centrum 
Edukacji Kulturalnej w Warszawie. Opiekunami będzie 2  nauczycieli MDK. 
 
                                 Oferta placówek kształcenia specjalnego 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Lasockiego 14 
W okresie ferii zimowych odbywać się będą zajęcia sportowe dla uczniów szkoły, od 
poniedziałku do piątku, w godz.10.00-12.00. 
Dodatkowo będą przeprowadzone dwa Turnieje Tenisa Stołowego: 
• 16.02.08 – Turniej o puchar prezesa Salezjańskiej Organizacji Sportowej 
• 23.02.08 – Turniej o puchar Ordynariusza Płockiego ks. Biskupa Piotra Libery dla 

młodzieży z diecezji płockiej  
            7 



 
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku 

 
Luty 2008 

 
 
do 8.02.2008 
 

Wystawa autorska prac plastycznych Doroty Szelągowskiej czynna w Galerii 
Plastycznej Twórczości Dziecka od poniedziałku do piątku w godz. 900-1600. 
 

05.02.2008 
wtorek 

„Dawno temu w Egipcie” – spotkanie edukacyjne z cyklu „Czy dzieci to 
wiedzą?” 
 

06.02.2008  
środa 
godz. 1800 

 

Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa. 
 

11.02-23.02.2008 
od poniedziałku 
do piątku 
godz. 900 do 1500 

 

Ferie u Króla Maciusia. W programie: zabawy, konkursy, działania 
plastyczne i inne atrakcje. 

14.02.2008 
czwartek 
godz. 1800 

 

Wernisaż wystawy plastycznej „Poznaj mnie” – młodzi artyści z Płocka  i 
okolic. Wystawa zorganizowana w ramach cyklu „Studenckie Czwartki w 
MDK”. 

16.02.2008 
sobota 
godz. 900 

 

„Liga szkół” – VI turniej trzynastej edycji rozgrywek szachowych dla 
dzieci i młodzieży. 
 
 

.02.2008 
sobota 
godz. 800 

 

Udział Klubu Turystyki Pieszej w XXIV rajdzie „Zima”. 

 
 
 

 
W MDK ul. Tumska 9 od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 2030  prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą w sekcjach  

i kołach zainteresowań: teatralnych, wokalno – muzycznych, instrumentalnych, plastycznych, sportowych. 

Ogród Jordanowski (Rogatki Warszawskie) zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia codziennie w godzinach od 1400 do 1900. 

Filia MDK w Szkole Podstawowej Nr 23 (Podolszyce Północ, ul. Walecznych 20) zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia   
w grupach w godz. 1600-1900: nauka gry na gitarze, tenis stołowy, zajęcia plastyczne,  grupa recytatorska – teatralna, teatrzyk 
dziecięcy, teatrzyk tańca, zespół tańca nowoczesnego, zajęcia rekreacyjne, piłkarska szkółka krasnali, badminton. 

 


	Wypoczynek ferie 2008.pdf
	ferie 2008-oświata_0.pdf
	luty 2008 MDK.pdf

