
Data Godz. Rodzaj zajęć Opłata Miejsce Opis

35,00 zł od 7 lat

9:30 – 11:30 Kartki okolicznościowe 5,00 zł Od 7 lat

12:00 – 14:00 Bransoletki 5,00 zł  Od 7 lat

FERIE Z GDK Goleniowski Dom Kultury i Gmina Goleniów, serdecznie zapraszają dzieci na zajęcia w okresie ferii zimowych 2020. 
Zapisy i wpłaty od 27 stycznia br. osobiście w Goleniowskim Domu Kultury ul. Słowackiego 1,  

WAŻNE INFORMACJE:
Szanowni Państwo:  

- jedna osoba może zapisać maksymalnie dwójkę dzieci  
- dziecko może uczestniczyć w trzech warsztatach oraz w trzech wyjazdach w każdym z tygodni ferii  

- przed zapisem prosimy o przygotowanie podpisanej przez opiekuna prawnego zgody na uczestnictwo wraz z dopisanym numerem 
kontaktowym i wiekiem dziecka  

- uprzejmie prosimy o zapoznanie z harmonogramem ferii przed zapisem i dokonaniu wyboru warsztatów

 Wiek 
uczestników

10.02.2020 
Poniedziałek

9.30  - wyjazd 
spod Bramy 
Wolińskiej

Wyjazd do SKI 
PARK ( strój sportowy, 

długie rękawy, długie 
spodnie, sportowe obuwie 

zmienne)

Szczecin,
 ul. 

Twardowskiego

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji:
Strefę dwóch stoków,

Strefę ścianek CLIP ‘ CLIMB (ścianki 
wspinaczkowe)

Ściankę interaktywna Valo, ściankę 
Everest.

GDK, sala 27, 
I piętro

Zajęcia plastyczne, podczas których każdy z 
uczestników będzie mógł stworzyć swoją 

własną kartkę okolicznościową 

GDK, sala 27,
 I piętro

Zajęcia na których każdy z uczestników 
będzie miał do dyspozycji mnóstwo 

kolorowych koralików, zawieszek po to by 
stworzyć swoją własną bransoletkę. 



10.00–12.00 10 lat – 13 lat

12.00–14.00 10 lat – 13 lat

10;00 – 11:30 5,00 zł 10-15 lat

11:45 – 13:00 5,00 zł 10-15 lat

11:00 – 12:30 5,00 zł GDK, kuchnia  9 – 12 lat 

Majsterkowanie dla 
początkujących 

Grupa I

10 zł ( za cały 
tydzień)

Modelarnia, 
ul. Szczecińska 

przy SP4

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które 
lubią majsterkować i tworzyć. Każdy 

uczestnik będzie miał za zadnie stworzyć 
swoje pudełko, które będzie szlifował i 

lakierował. Dziecko zapisane na te warsztaty 
zobowiązane jest chodzić na nie przez cały 

tydzień. 

Majsterkowanie dla 
początkujących 

Grupa II

10 zł (za cały 
tydzień)

Modelarnia, 
ul. Szczecińska 

przy SP4

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które 
lubią majsterkować i tworzyć. Każdy 

uczestnik będzie miał za zadnie stworzyć 
swoje pudełko, które będzie szlifował i 

lakierował. Dziecko zapisane na te warsztaty 
zobowiązane jest chodzić na nie przez cały 

tydzień. 

„Łapacze snów” 
warsztaty w stylu Etno

GDK, sala 27,
 I piętro

Warsztaty na których uczestnik dostanie, 
wszystkie potrzebne materiały bo 

samodzielnie stworzyć swój własny łapacz 
snów.

„Makramowe 
drobiazgi” – 

wyplatanie małych 
form, zawieszki, 

breloczki

GDK, sala 23, 
I piętro

Makrama to sposób zaplatania specjalnego 
sznurka, po to aby stworzyć unikatową 

zawieszkę czy breloczek. 

Warsztaty „Owocowy 
Lunchbox”

Warsztaty kulinarne, na których dzieci 
przygotują prosty zdrowy posiłek w sam raz 

na wycieczkę, piknik czy do szkoły. 
Proponujemy zabranie swoich lunch boxów.



12:00 – 13:00 Zajęcia taneczne bezpłatne 7-11 lat

14:00 – 15:30 bezpłatne  7-12 lat

9:30 –wyjazd Gryfino  Od 7 lat

12:00 – 13:00 Zajęcia taneczne bezpłatne  7-11 lat

13:00 – 15:00 5,00 zł  9 – 15 lat

GDK , sala 
koncertowa

To idealne zajęcia ala każdego, kto uwielbia 
tańczyć, albo chce spróbować swoich sił w tej 
dziedzinie. Prosimy o przyniesienie obuwia 

zmiennego oraz stroju sportowego. 

EKO-PUDEŁKA na 
„Przydasie”- warsztaty 
z udziałem makulatury

GDK, sala 23,
 I piętro

Makrama to sposób zaplatania specjalnego 
sznurka po to, aby stworzyć unikatową 

zawieszkę czy breloczek. 

11.02.2020 
Wtorek

Wyjazd do Gryfina  - 
Pływalnia LAGUNA

38 zł (wstęp + 
przejazd 

autokarem)

Wyjazd na basen w Gryfinie, dzieci będą 
miały dostęp do wszystkich basenów, a 

także zjeżdżalni. 

GDK, sala 23, 
I piętro

Dla każdego, kto uwielbia tańczyć, albo chce 
spróbować swoich sił są to idealne zajęcia. 
Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego 

oraz stroju sportowego. 

Warsztaty „Szyjątka” – 
szyjemy zwierzątka

GDK, sala 
koncertowa

Dzieci będą miały za zadanie wykroić z filcu 
technicznego a następnie uszyć i wypchać 

owatą swojego zwierzaczka. 



10:00–12:00 10 lat – 13 lat

12:00–14:00 10 lat – 13 lat

12,00 zł od 7 lat 

10:00 – 11:30 5,00 zł 7-10 lat

10.00–12.00 10 lat – 13 lat

12.00–14.00 10 lat – 13 lat

Majsterkowanie dla 
początkujących

 Grupa I

Kontynuacja 
Z 09.02

Modelarnia, 
ul. Szczecińska 

przy SP4

Majsterkowanie dla 
początkujących 

Grupa II

Kontynuacja 
Z 09.02

Modelarnia, 
ul. Szczecińska 

przy SP4 

12.02.2020 
Środa

Wyjazd, g. 
9:30 spod 

Bramy 
Wolinskiej

Wycieczka do 
Kręgielni      

( Szczecin Galaxy) 
obowiązuje sportowe 

obuwie zmienne

Szczecin, 
ul. Wyzwolenia 

44

Wycieczka do kręgielni - prosimy o zabranie 
obuwia zmiennego. 

„Zimowy pejzaż” 
warsztaty filcowania na 

mokro z wełny 
czesankowej

GDK, sala 23, 
I piętro

Warsztaty, na których każde dziecko dostanie 
różnokolorową wełnę czesankową, trochę 

mydła, wody i folii bąbelkowej i dzięki temu 
będzie mogło stworzyć barwny obrazek.

Majsterkowanie dla 
początkujących

 Grupa I

Kontynuacja
 Z 09.02

Modelarnia, 
ul. Szczecińska 

przy SP4

Majsterkowanie dla 
początkujących 

Grupa II

Kontynuacja 
Z 09.02

Modelarnia, 
ul. Szczecińska 

przy SP4



12:00 – 13:30 bezpłatne 7-12 lat

12,00 zł Szczecin od 7 lat Wyście do kina na nowy film familijny. 

10.00–12.00 10 lat – 13 lat

12.00–14.00 10 lat – 13 lat

10:00 – 14:00 PIKNIK W GDK bezpłatne Od 7 lat

„Drugie życie puszek” 
eko warsztaty 

decoupage

GDK, sala 23, I 
piętro

Warsztaty na których dzieci dadzą drugie 
życie puszkom, które będą ozdabiać, oklejać, 

ozdabiać. 

13.02.2020 
Czwartek

9:30 – wyjazd 
spod Bramy 
Wolińskiej

Wyjazd do 
MULTIKINA KINA 
Galaxy - ”Chłopiec i 

wilk” (familijny)

Majsterkowanie dla 
początkujących

 Grupa I

Kontynuacja 
Z 09.02

Modelarnia, 
ul. Szczecińska 

przy SP4

Majsterkowanie dla 
początkujących 

Grupa II Kontynuacja
  Z 09.02

Modelarnia, 
ul. Szczecińska 

przy SP4

GDK, sala 8 
+ hol

Piknik organizowany przez Gaz-System 
zaprasza na: gry i zabawy z animatorem, kącik 

z doświadczeniami naukowymi, konkursy z 
nagrodami. 



10.00–12.00 10 lat – 13 lat

12.00–14.00 10 lat – 13 lat

13:00 - 14:15 Warsztaty SLIME 5,00 zł 7-12 lat

9:00 – 11:00 bezpłatne GDK, kuchnia  8 – 10 lat

11:30 – 13:00 bezpłatne GDK, kuchnia 8 – 10 lat 

13,00 zł od 7 lat Wyście do kina na nową bajkę dla dzieci. 

14.02.2020 
Piątek

Majsterkowanie dla 
początkujących 

Grupa I

Kontynuacja 
Z 09.02

Modelarnia, 
ul. Szczecińska 

przy SP4

Majsterkowanie dla 
początkujących

 Grupa II

Kontynuacja 
Z 09.02

Modelarnia, 
ul. Szczecińska 

przy SP4

GDK, sala 23,
 I piętro

Warsztaty z robienia SLIME, czyli masy 
plastycznej, która służy do zabawy 

sensorycznej, czyli takiej która rozwija 
percepcję zmysłową. 

Warsztaty 
„Ciasteczkowe Love”

Warsztaty kulinarne, na których zadaniem 
uczestników będzie upieczenie oraz 

udekorowanie  ciasteczek. 

Warsztaty” 
Ciasteczkowe Love”

Warsztaty kulinarne, na których zadaniem 
uczestników będzie upieczenie oraz 

udekorowanie  ciasteczek. 

Zbiórka i 
wyjście g. 

10:25

Wyjście do Kina w 
Goleniowie „GANG 
ZWIERZAKÓW”

Goleniów, 
ul. Konstytucji 3 

Maja



24,00 zł od 7 lat

9:30 – 11:30 Bransoletki Shandall 5,00 zł Od 7 lat

11;30 – 13:00 5,00 zł Od 7 lat

13:00 – 14:30 5,00 zł  9-15 lat

24 zł komplet

od 7 lat

12 zł– wstęp

17.02.2020 
Poniedziałek

9.30 – wyjazd 
spod Bramy 
Wolińskiej

Wyjazd do KIDS 
ARENA 

 Szczecin,
 ul.  Staszica 1

Największy park rozrywki dla dzieci w 
regionie. Ponad 4000 m2 zabawy dla dzieci 

w każdym wieku! Opieka animatorów 
zapewnia komfort i dobrą zabawę dla 

podopiecznych. 

GDK, sala 27, 
I piętro

Dzieci stworzą bransoletkę używając do tego 
sznurka, zawieszek i koralików. 

Warsztaty plastyczne 
1/ 2

GDK, sala 27, 
I piętro

Warsztaty z tworzenia kukiełek.
Dziecko samodzielnie stworzy kukiełkę, która 

weźmie udział w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym. Dziecko zapisane musi przyjść 
na drugą część warsztatów odbywającą się w 

środę.

Biżuteria z filcu 
prasowanego, wełny 

czesankowej i sznurka 
makramowego

GDK, sala 23,
 I piętro

Warsztaty polegające na zrobieniu bransoletki, 
kolczyków lub naszyjnika. Dzieci będą miały 

do wykorzystania wełnę, sznurek, koraliki, 
zawieszki i inne ozdoby. 

18.02.2020 
Wtorek

10.00 – 
wyjazd spod 

Bramy 
Wolińskiej

Wyjazd do 
WROTKARNI 

Szczecin, 
ul. 

Twardowskiego

Wyjazd do wrotkarni w Szczecinie, opłata 
kompletna zawiera bilet wstępu, 

wypożyczenie kasku i ochraniaczy. Jeżeli 
dziecko posiada którekolwiek     z 

wyposażenia opłata ulega zmniejszeniu

7 zł – wyp. 
wrotek
3 zł  -

wyp.kasku
2 zł wyp. 

ochraniaczy



10:00 – 11:15 5,00 zł 10 – 15 lat

11:00 – 13:00 5,00 zł Od 7 lat

11:30 – 13:30 5,00 zł 10 – 15 lat

16,00 zł Szczecin od 7 lat

 „Zimowy pejzaż” – 
warsztaty filcowania na 

mokro z wełny 
czesankowej

GDK, sala 23,
 I piętro

Warsztaty, na których każde dziecko dostanie 
różnokolorową wełnę czesankową, trochę 

mydła, wody i folii bąbelkowej. Dzięki temu 
będzie mogło stworzyć barwny obrazek.

Warsztaty „Kolorowy 
Goleniów”

GDK, sala 7, 
parter

Warsztaty na których dziecko stworzy prace 
różnymi technikami plastycznymi. Dzieło, 

które powstanie na zajęciach weźmie udział w 
XXX Międzynarodowym Konkursie 

Plastycznym Color Art. 

Akademia szycia: EKO 
torby

GDK, sala 23, 
I piętro

Każdy uczestnik dostanie eko torbę i jego 
zadaniem będzie ozdobienie jej. Może naszyć 

na nią ozdoby, koraliki, zawieszki  i wiele 
innych dostępnych gadżetów. 

19.02.2020 
Środa

8.30 – wyjazd 
spod Bramy 
Wolińskiej

Wyjazd do Teatru 
LALEK 

„PLECIUGA”  na 
spektakl „Kim 

jestem”

Jestem duży czy mały? Włochaty czy łysy? Mam dwie 
nogi  czy cztery? Latam czy pełzam?... To pytania, 

które zadać może sobie bohater nowego Pleciugowego 
przedstawienia. Dlaczego? Dlatego, że jego głównym 

bohaterem jest… Coś. Poznajemy je podczas 
podróży po zakamarkach mieszkania, gdzie 

spotyka różne domowe sprzęty. Rozmawia ze 
sztućcami, narzędziami, a nawet szminką 

znalezioną w torebce mamy. Nikt jednak nie wie 
kim jest, skąd pochodzi, ani do czego służy. Jego 
bycie sprowadza się do szukania odpowiedzi na 

pytanie „Kim jestem?”. To zabawna i wzruszająca 
opowieść o szukaniu swojego miejsca i akceptacji 

inności. 



10:00 – 11:15 5,00 zł  10 – 15 lat

11:30 – 13:00 bezpłatne 10-15 lat

11:00 - 13:00 Od 7 lat

9.30  - wyjazd 13,00 zł od 7 lat

11:00 – 13:00 5,00 zł  Od 7 lat

11:00 – 13:00 bezpłatne od 7 lat

 Warsztaty decoupage; 
drewniane pudełko

GDK, sala 23, 
I piętro

Dziecko dostanie drewniane pudełko, które 
będzie musiało ozdobić metodą decuopage

Foliówka? Nie, 
dziękuje… szyjemy 
EKO-woreczki na 

zakupy

GDK, sala 23,
 I piętro

Warsztaty z szycia bawełnianych torebek na 
zakupy, do których bez wyrzutów sumienia 

będziemy mogli zapakować owoce, warzywa, 
pieczywo i inne produkty spożywcze. 

Warsztaty plastyczne 
2/2

Kontynuacja z 
17.02

GDK, sala 7, 
parter

20.02.2020 
Czwartek

Wyjazd do 
PAPUGARNI

Szczecin, 
ul. Wyzwolenia

Wyjazd do papugarni w Szczecinie zapewni 
dużo radości dzieciom, które będą mogły 
spędzić trochę czasu          z kolorowymi 

ptakami. 

Warsztaty „Kolorowy 
Goleniów”

GDK, sala 7, 
parter

Warsztaty na których dziecko stworzy prace 
różnymi technikami plastycznymi. Dzieło, 

które powstanie na zajęciach weźmie udział w 
XXX Międzynarodowym Konkursie 

Plastycznym Color Art. 

wGRYź się - gry 
planszowe

GDK, sala 8, 
parter

Stworzymy przyjazną przestrzeń dla dzieci do 
wspólnego grania w popularne planszówki. 

Dostępne gry to między innymi: dobble, jenga, 
jungle speed, twister, milionerzy,  5 sekund i 

wiele innych mniej i bardziej popularnych 
propozycji. 



13:00 – 15:00 5,00 zł 7-12 la

10:00 – 12:00 5,00 zł 10 – 15 lat

11:00 – 13:00 bezpłatne od 7 lat

Warsztaty 
projektowania „Wesołe 
miasteczko” makieta z 
tektury, drewna i filcu 

technicznego

GDK, sala 23, 
I piętro

Zadaniem każdego dziecka będzie stworzenie 
swojego wesołego miasteczka. Jako podstawę 

dostanie składaną karuzelę, którą ozdobi i 
stworzy inne atrakcje w miniaturowej wersji. 

21.02.2020 
Piątek

Warsztaty wyplatania 
techniką makramy 

„Ozdoba na ścianę”

GDK, sala 23, 
I piętro

Makrama to sposób zaplatania specjalnego 
sznurka, dzięki temu powstaną przepiękne 

ozdoby do powieszenia na ścianę. 

wGRYź się - gry 
planszowe

GDK, sala 27,
 I piętro

Stworzymy przyjazną przestrzeń dla dzieci do 
wspólnego grania w popularne planszówki. 

Dostępne gry to między innymi: dobble, jenga, 
jungle speed, twister, milionerzy,  5 sekund i 

wiele innych mniej i bardziej popularnych 
propozycji. 
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