
wakacyjne
znajomości
LATO Z MIEJSKIM DOMEM KULTURY 
W ZDUŃSKIEJ WOLI 

wtorek 10:00 - 14:00

poniedziałek 10:00 - 14:00 

środa 10:00 - 14:00 
Leśna Przygoda – wycieczka do lasu z harcerzami, gdzie nauczymy dzieci jak „czytać” las, odpowiemy
na pytania z której strony drzewa rośnie mech, poszukamy śladów leśnych mieszkańców, poznamy
rośliny – te pożyteczne oraz te trujące i nauczymy się jak je rozpoznać. Każde dziecko na zajęciach
stworzy swój własny zielnik który może być podstawą do dalszego poznawania świata roślin.

czwartek 10:00 - 14:00
0 waste – warsztaty z podstawowej wiedzy o nurcie 0 waste oraz pokazanie jak w prosty sposób można
wprowadzić go do codziennego życia każdego dziecka, pomagając tym samym zadbać o naszą Ziemię.
Podczas warsztatów poza wiedzą praktyczną dzieci nauczą się również jak zrobić coś z niczego – czyli
jak samodzielne wykonać grę planszową. Nie zabraknie też czasu na wspólne granie i zabawę.

piątek 10:00 - 14:00
Spotkanie z historią – „cudze chwalicie swojego nie znacie” – wycieczka do Muzeum Historii Miasta
Zduńska Wola.  Historia nie musi być nudna. 

nasi partnerzy

os. Nowe Miasto 
świetlica 
ul. Świerkowa
20-24 lipca 2020

zapisy oraz informacje
tel. 605 725 300
pon-pt 9:00 - 15:00
cena: 15 zł za dzień

Pszczoły - czyli warsztaty tematyczne – wszystko, co powinieneś wiedzieć o pszczołach. Warsztaty
prowadzone przez pasjonatów pszczelarstwa, dowiemy się wiele nie tylko na temat owadów, ale też co
im zawdzięczamy oraz jak możemy o nie zadbać.
W drugiej części warsztatów nauczymy się, jak zrobić poidełka dla pszczół i domki dla owadów.

wtorek 10:00 - 14:00
Teatr i muzyka – na ten dzień przeniesiemy dzieci do świata teatru, aktorstwa, sceny i muzyki.
Nauczymy podstaw, sztuczek, postaramy się zaszczepić zainteresowanie sztuką. Nauczymy się szukać
dźwięków i wydobywać je z różnych instrumentów. Podpowiemy, jak radzić sobie z tremą.



wakacyjne
znajomości

wtorek 10:00 - 14:00
Teatr i muzyka – na ten dzień przeniesiemy dzieci do świata teatru, aktorstwa, sceny i muzyki.
Nauczymy podstaw, sztuczek, postaramy się zaszczepić zainteresowanie sztuką. Nauczymy się szukać
dźwięków i wydobywać je z różnych instrumentów. Podpowiemy, jak radzić sobie z tremą.

poniedziałek 10:00 - 14:00 

środa 10:00 - 14:00 
Leśna Przygoda – wycieczka do lasu z harcerzami, gdzie nauczymy dzieci jak „czytać” las, odpowiemy
na pytania z której strony drzewa rośnie mech, poszukamy śladów leśnych mieszkańców, poznamy
rośliny – te pożyteczne oraz te trujące i nauczymy się jak je rozpoznać. Każde dziecko na zajęciach
stworzy swój własny zielnik który może być podstawą do dalszego poznawania świata roślin.

czwartek 10:00 - 14:00

nasi partnerzy

os. Karsznice 
filia MDK
27-31 lipca 2020

piątek 10:00 - 14:00
Spotkanie z historią – „cudze chwalicie swojego nie znacie” – wycieczka do Muzeum Historii Miasta
Zduńska Wola.  Historia nie musi być nudna. 

LATO Z MIEJSKIM DOMEM KULTURY 
W ZDUŃSKIEJ WOLI 

0 waste – warsztaty z podstawowej wiedzy o nurcie 0 waste oraz pokazanie jak w prosty sposób można
wprowadzić go do codziennego życia każdego dziecka, pomagając tym samym zadbać o naszą Ziemię.
Podczas warsztatów poza wiedzą praktyczną dzieci nauczą się również jak zrobić coś z niczego – czyli
jak samodzielne wykonać grę planszową. Nie zabraknie też czasu na wspólne granie i zabawę.

Pszczoły - czyli warsztaty tematyczne – wszystko, co powinieneś wiedzieć o pszczołach. Warsztaty
prowadzone przez pasjonatów pszczelarstwa, dowiemy się wiele nie tylko na temat owadów, ale też co
im zawdzięczamy oraz jak możemy o nie zadbać.
W drugiej części warsztatów nauczymy się, jak zrobić poidełka dla pszczół i domki dla owadów.

zapisy oraz informacje
tel. 605 725 300
pon-pt 9:00 - 15:00
cena: 15 zł za dzień



wakacyjne
znajomości

wtorek 10:00 - 14:00

poniedziałek 10:00 - 14:00 

środa 10:00 - 14:00 
Leśna Przygoda – wycieczka do lasu z harcerzami, gdzie nauczymy dzieci jak „czytać” las, odpowiemy
na pytania z której strony drzewa rośnie mech, poszukamy śladów leśnych mieszkańców, poznamy
rośliny – te pożyteczne oraz te trujące i nauczymy się jak je rozpoznać. Każde dziecko na zajęciach
stworzy swój własny zielnik który może być podstawą do dalszego poznawania świata roślin.

czwartek 10:00 - 14:00

nasi partnerzy

os. 1000-lecia
świetlica 
ul. Kilińskiego
10-14 sierpnia 2020

piątek 10:00 - 14:00
Spotkanie z historią – „cudze chwalicie swojego nie znacie” – wycieczka do Muzeum Historii Miasta
Zduńska Wola.  Historia nie musi być nudna. 

LATO Z MIEJSKIM DOMEM KULTURY 
W ZDUŃSKIEJ WOLI 

0 waste – warsztaty z podstawowej wiedzy o nurcie 0 waste oraz pokazanie jak w prosty sposób można
wprowadzić go do codziennego życia każdego dziecka, pomagając tym samym zadbać o naszą Ziemię.
Podczas warsztatów poza wiedzą praktyczną dzieci nauczą się również jak zrobić coś z niczego – czyli
jak samodzielne wykonać grę planszową. Nie zabraknie też czasu na wspólne granie i zabawę.

Pszczoły - czyli warsztaty tematyczne – wszystko, co powinieneś wiedzieć o pszczołach. Warsztaty
prowadzone przez pasjonatów pszczelarstwa, dowiemy się wiele nie tylko na temat owadów, ale też co
im zawdzięczamy oraz jak możemy o nie zadbać.
W drugiej części warsztatów nauczymy się, jak zrobić poidełka dla pszczół i domki dla owadów.

wtorek 10:00 - 14:00
Teatr i muzyka – na ten dzień przeniesiemy dzieci do świata teatru, aktorstwa, sceny i muzyki.
Nauczymy podstaw, sztuczek, postaramy się zaszczepić zainteresowanie sztuką. Nauczymy się szukać
dźwięków i wydobywać je z różnych instrumentów. Podpowiemy, jak radzić sobie z tremą.

zapisy oraz informacje
tel. 605 725 300
pon-pt 9:00 - 15:00
cena: 15 zł za dzień



wakacyjne
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wtorek 10:00 - 14:00

poniedziałek 10:00 - 14:00 
Pszczoły - czyli warsztaty tematyczne – wszystko, co powinieneś wiedzieć o pszczołach. Warsztaty
prowadzone przez pasjonatów pszczelarstwa, dowiemy się wiele nie tylko na temat owadów, ale też co
im zawdzięczamy oraz jak możemy o nie zadbać.
W drugiej części warsztatów nauczymy się, jak zrobić poidełka dla pszczół i domki dla owadów.

środa 10:00 - 14:00 
Leśna Przygoda – wycieczka do lasu z harcerzami, gdzie nauczymy dzieci jak „czytać” las, odpowiemy
na pytania z której strony drzewa rośnie mech, poszukamy śladów leśnych mieszkańców, poznamy
rośliny – te pożyteczne oraz te trujące i nauczymy się jak je rozpoznać. Każde dziecko na zajęciach
stworzy swój własny zielnik który może być podstawą do dalszego poznawania świata roślin.

czwartek 10:00 - 14:00

nasi partnerzy

Inkubator Inicjatyw
Społecznych 
ul. Łaska 38
03-07 sierpnia 2020

piątek 10:00 - 14:00
Spotkanie z historią – „cudze chwalicie swojego nie znacie” – wycieczka do Muzeum Historii Miasta
Zduńska Wola.  Historia nie musi być nudna. 

LATO Z MIEJSKIM DOMEM KULTURY 
W ZDUŃSKIEJ WOLI 

0 waste – warsztaty z podstawowej wiedzy o nurcie 0 waste oraz pokazanie jak w prosty sposób można
wprowadzić go do codziennego życia każdego dziecka, pomagając tym samym zadbać o naszą Ziemię.
Podczas warsztatów poza wiedzą praktyczną dzieci nauczą się również jak zrobić coś z niczego – czyli
jak samodzielne wykonać grę planszową. Nie zabraknie też czasu na wspólne granie i zabawę.

wtorek 10:00 - 14:00
Teatr i muzyka – na ten dzień przeniesiemy dzieci do świata teatru, aktorstwa, sceny i muzyki.
Nauczymy podstaw, sztuczek, postaramy się zaszczepić zainteresowanie sztuką. Nauczymy się szukać
dźwięków i wydobywać je z różnych instrumentów. Podpowiemy, jak radzić sobie z tremą.

zapisy oraz informacje
tel. 605 725 300
pon-pt 9:00 - 15:00
cena: 15 zł za dzień
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21, 23, 28, 30 LIPCA - START 10:00 
18, 20, 25, 27, SIERPNIA - START 10:00 

PROFESJONALNA REALIZACJA NAGRAŃ AUDIO I VIDEO WOKALISTÓW MDK, ORAZ INNYCH CHĘTNYCH
WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZGŁOSZĄ CHĘĆ ZAPREZENTOWANIA SIĘ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
POPRZEZ KANAŁY MDK-U NA FACEBOOKU I YOUTUBE. (DO PUBLIKACJI KONIECZNA JEST AKCEPTACJA
POZIOMU WYKONAWCZEGO WYKONAWCY PRZEZ INSTRUKTORA).

NAUKA PODSTAW GRY NA GITARZE, ORAZ DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI
.14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 31,  LIPCA - START 10:00 
4, 5, 7 SIERPNIA - START 10:00

ESTRADOWY ZAWRÓT GŁOWY -  Marlena Majchrzak
TANIEC, ZABAWY RUCHOWE, ŚPIEW- 13, 14, 15, 16, 17,  20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 LIPCA  
START 10:00 

nasi partnerzy

zajęcia
artystyczne 

w Ratuszu

WAKACYJNE STUDIO MULTIMEDIALNE - Andrzej Wawrzyniak

WAKACYJNA SZKÓŁKA GITAROWA – Zbigniew Godlewski

AKORDEONOWE, KLAWISZOWE i WOKALNE WPRAWKI
MUZYCZNE – Witold Furmańczyk
 13, 16, 20, 23, 27, 30, LIPCA - START 10:00 
 17, 20, 24, 28, 31, SIERPNIA - START 10:00 
 

STREET DANCE NA WYSPIE –  Piotr Chojnacki
PODSTAWY TAŃCA ULICZNEGO       MIEJSCE – WYSPA W PARKU MIEJSKIM  (W RAZIE DESZCZU - RATUSZ )
13, 16, 20, 23, 27, 30  LIPCA  - START 10:00
17, 20, 24, 27 SIERPNIA - START 10:00 

LATO Z MIEJSKIM DOMEM KULTURY 
W ZDUŃSKIEJ WOLI 

zapisy oraz informacje
tel. 605 725 300
pon-pt 9:00 - 15:00
cena: 15 zł za dzień



podróże 
małe i duże

23.07 10:00
fotografia

28.07 10:00

taniec
nauka gry 

na instrumentach multimedia

os. Nowe Miasto os. Karsznice os. 1000-lecia

10.08 10:00
świat gierwizaż i styl 

10.08 10:00

wakacyjne
znajomości

terenowe warsztaty dla dzieci

nasi partnerzy

warsztaty artystyczne w Ratuszu
20-24.07

Inkubator 
Inicjatyw

Społecznych

27-31.07 03-07.08 10-14.08

kreatywne wakacje (warsztaty)
kolorowy
Ratusz

05.08 10:00

śpiew 

więcej informacji na naszej stronie www, facebooku oraz 
na plakatach ze szczegółowym rozkładem wydarzeń

zapisy 661 731 731LATO Z MIEJSKIM DOMEM KULTURY 
W ZDUŃSKIEJ WOLI 


