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Raciborskie Centrum Kultury
#FerieZdostawaDoDomu
Warsztaty tworzenia instrumentów domowych
Cykl 3 filmów instruktażowych, jak w domowych
warunkach, własnoręcznie i z łatwo dostępnych
materiałów, wykonać instrumenty muzyczne:
 4.1.2021
 13.1.2021
 8.01.2021

bębenek
marakasy
kij deszczowy

#FerieZdostawaDoDomu
Kreatywne Zrób To Sam
3 filmy instruktażowe, warsztaty upcyklingowe
on-line z tworzenia dekoracji i biżuterii, m.in.
własnoręcznie wykonane:
 6.01.2021
 11.01.2021
			
 14.01.2021

świeczki recyklingowe,
ozdabianie szkła lakierami
do paznokci
tworzenie naszyjnika z kredek

www.rck.com.pl
tel 32 415 31 72

„Nagraj to sam”
Konkurs dla dzieci i młodzieży, którego ideą będzie
nagranie własnego, krótkiego filmu „zrób to sam”
z rękodzieła upcyklingowego. Nagrody przyznane
w dwóch kategoriach – jury i publiczności (ilość
kliknięć „like” na facebooku). Filmy wysyłane
przez uczestników do organizatora konkursu
będą sukcesywnie publikowane na Facebooku
Raciborskiego Centrum Kultury.
Zajęcia taneczne on-line dla dzieci i młodzieży
(w formie lekcji instruktażowych)
Filmy zostaną zamieszczone na kanale
youtube Raciborskiego Centrum Kultury, tak aby
każdy mógł je wyświetlić w dowolnym czasie.

#FerieZdostawaDoDomu
Słuchowisko „Sceny z życia smoków”
Beaty Krupskiej
15 odcinków w formie audiobooka nagranych przez
instruktorów RCK (z elementami muzyki, czytanie na
głosy) publikowanych codziennie w ramach dobranocki
 3.01-17.01.2021

 19.00

Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Czy też duży, czy też mały ćwicząc
będziesz doskonały”
W ramach cyklu na facebooku OSiRu
prezentowane będą filmiki z treningami, które
przeprowadzą uznani sportowcy oraz raciborscy
trenerzy. Mają one posłużyć jako inspiracja dla
dzieci i zachęcenie do wykorzystania czasu w ferie
na aktywność fizyczną.

www.osir-raciborz.pl
tel. 32 415 37 17

Jednocześnie ogłaszamy konkurs pn.
Trenuję w domu z OSiRem
Zachęcamy dzieci w wieku szkolnym do nagrania
swojego domowego treningu i wysłania filmiku do
nas na adres sport@osirraciborz.pl. Najsprawniejsi,
najszybsi, najlepsi otrzymają nagrody.
Konkurs trwa od 4 do 17 stycznia. Ogłoszenie
wyników odbędzie się 20 stycznia.

Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Raciborzu
Literacka gra kanapowa
Gra dla dzieci z klas 1-3, 4-6 i 7-8, zarówno
z Centrum jak i ze wszystkich dzielnic Raciborza.
Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy pobrać
materiały do wydruku-karty pracy ze strony
internetowej biblioteki www.biblrac.pl lub odebrać
wydrukowany pakiet w dowolnej filii bibliotecznej.
I tyle kwestii technicznych, potem już tylko dobra
zabawa! Każdego dnia dzieci będą rozwiązywały
jedną kartę pracy, w której znajdą zagadki, rebusy,
krzyżówki itp. Czasem wskazówkę trzeba będzie
odnaleźć w książce a czasem na Facebooku…
Rozwiązanie każdej zagadki będzie wskazówką
do udziału w kolejnym etapie. Po wypełnieniu
wszystkich kart pracy, na uczestników czekają
drobne upominki oraz pamiątkowe dyplomy!
Obowiązują wcześniejsze zapisy!

www.biblrac.pl
tel. 32 415 37 24

Warsztaty fotografii kreatywnej
Warsztaty w formule hybrydowej dla uczniów
klas 6-8 szkół podstawowych
 11-15.01.2021		

4 spotkania

Obowiązują wcześniejsze zapisy!
Zostań „Super-czytelnikiem”!
Trening z Patrycją Chomiczewską (online)
Wstań z kanapy, chwyć w dłoń ulubioną książkę
i ćwicz wspólnie z Patrycją Chomiczewską –
zawsze uśmiechniętą, energetyczną i pozytywnie
nastawioną do życia założycielką i właścicielką
firmy HOBBY SPORT pływanie | nurkowania | aqua
fitness | trening, licencjonowaną fizjoterapeutką
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 15.01.2021  13:00

Spotkanie z Elizą Piotrowską (online)
Eliza Piotrowska – autorka i ilustratorka książek
dla dzieci (m.in. serii: Ciocia Jadzia, Święci
uśmiechnięci, Zielone bajki), ilustrowanych
przewodników po polskich miastach i innych
książek edukacyjnych, tłumaczka z języka
włoskiego, krytyk sztuki. Współpracuje z pismami
dla dzieci. Laureatka ogólnopolskich konkursów
literackich i plastycznych, uczestniczka
nagradzanych inicjatyw edukacyjnych. Mieszka
w Brazylii, dużo podróżuje.
 8.01.2021

 12:00

Muzeum w Raciborzu
Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży szkół podstawowych pod tytułem
„Przygoda w muzeum”. Rozstrzygnięcie nastąpi
2 lutego 2021. Regulamin konkursu zostanie
zamieszczony na stronie www.muzeum-raciborz.
pl oraz portalu społecznościowym Facebook.
 13.01.2021

www.muzeum-raciborz.pl
tel. 32 415 49 01

Lekcje muzealna on-line
W nawiązaniu do prezentowanej wystawy
archeologicznej „Od paleolitu po nowożytność”
planujemy przygotowanie lekcji muzealnych online, a także lekcji w oparciu o zbiory etnograficzne
pt. „Zabawki naszych dziadków”. Lekcje muzealne
online będą dostępne na kanale muzeum YouTube
w okresie ferii zimowych.

Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura”
Półkolonie w ramach „Zima w mieście 2021”
organizowane w Szkole Podstawowej Nr 18
w Raciborzu.

Oferta płatna współfinansowana przez Miasto
Racibórz. Zapisy pod nr tel. 884 134 019
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