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FERIE LETNIE 
rok szkolny 2019/2020 

 
MDK „Fabryczna” 

 ul. Zemska 16 a 

 

REALIZACJA: MDK FABRYCZNA, ZS-P nr 1 
pomiędzy pływalnią 
REDECO a SP 113 

 

PONIEDZIAŁEK 13.07.2020 

 
Godzina 

 
Sala Zajęcia 

(instruktor/nauczyciel) 

 
Dla kogo 

 
Temat zajęć 

 
Opis realizowanych zajęć 

09:00-11:15* 
 
 

*zajęcia 
specjalistyczne 

Sala 

akrobatyki 
przy Kościele,  

ul. 

Nowodworska 

64 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Agnieszka Rauk-Kubacka 

*dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Skoki akrobatyczne 

 

Gry i zabawy ruchowe 
z wykorzystaniem  

X-box. 

Podczas zajęć doskonalimy elementy 
indywidualne jak i zespołowe. Rozwijamy min. 

siłę, gibkość, skoczność, koordynację ruchową. 

 
 
 

UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – obowiązuja zapisy  

w cyklu tygodniowym u prowadzących 

Zapisy dla stałych uczestników:  

araukkubacka@mdk.wroc.pl 

09:00-10:00* 
(grupa A) 

……………….. 
10:30-11:30* 

(grupa B) 

19 
Sala nr 19 

(Lustrzana) 

MDK - F 

SPORT 
MULTIMEDIALNIE 

 
Małgorzata Górnicka 

Jacek Chomiak 

(09:00-11:45) 

Agnieszka Jeleńska  

(09:00-10.30) 

od 6 lat 

Interaktywne 
gry i zabawy 

ruchowe 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem technik 

multimedialnych 

 (X – BOX KINECT) 
Obowiązuje obuwie sportowe 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 
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09:15-10:00* 

(grupa A) 

……………….. 

10:30-11:30* 

(grupa B) 

4 
Sala nr 4 

MDK - F 

SZKŁO 
ARTYSTYCZNE 

 

Anna Gałuszka 

 

od 7 lat 

 

Ekologiczna 

przystań 

Tworzenie przedmiotów z elementami szkła, 
recycling szkła, tworzenie instalacji 

szklanych  

 

UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  

na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

09:30-11:45* 

8 
Sala nr 8 

MDK - F 

Grafika 
 

 

Agnieszka Gębicka 

od 8 lat Afryka dzika 
 

Zwierzęta afrykańskie w technice linorytu 

 

 

UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – *obowiązują  

zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

 

10:00-11:00* 

(grupa A) 

……………….. 

11:30-12:15* 

(grupa B) 

 

21 
Sala nr 21 

MDK - F 

Ekoplastyka 
 

    Anna Ratowska 

 

od 8 lat 

OWADY 

 

Zapoznanie dzieci ze światem owadów, 

 jego różnorodności i bogactwa form kolorów  

i kształtów. Omówienie tematu. 

 

UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  

na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 
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11:30-12:30* 

(grupa A) 
……………….. 
13:00-14:00* 

(grupa B) 

STS 
Sala Tenisa 
Stołowego 
podziemia 
MDK – F 
(wejście  

do budynku  
SP 113) 

 

TENIS 
STOŁOWY  

 
Paweł Parszewski 

od 8 – 24  lat 

Nauka zagrania 
podcięcie bekhend 

po prostej  
poprzez  

ćwiczenia  
z robotem. 

 

Na zajęciach wymagany jest strój 

sportowy oraz obuwie  

o jasnej podeszwie.  

Wymagana własna rakietka.  

Obowiązuje strój sportowy 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

12:30-14:45* 
8 

Sala nr 8 

MDK - F 

Malarstwo 
i rysunek 

 
Małgorzata Jojnowicz 

od 7 – 12 lat 

Pastelowy 
świat 

- kolorowe 
ptaki 

Prace w technice pasteli olejnych.  
 

 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują  
zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

13:00-15:15* 
 

4 
Sala nr 4 

MDK - F 

Ceramika 

  
Katarzyna Sienkiewicz 

Katarzyna Wojewódzka 

od 6 lat 
Niesamowite 

drzewa 

 

Tworzymy płaskorzeźby. 

 
UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – *obowiązują  

zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 
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WTOREK 14.07.2020 

Godzina Sala 
Zajęcia 

(instruktor/nauczyciel) 
Dla kogo Temat zajęć Opis realizowanych zajęć 

09:00-11:15* 
 
 

*zajęcia 
specjalistyczne 

Sala 

akrobatyki 
przy Kościele,  

ul. 

Nowodworska 

64 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Agnieszka Rauk-Kubacka 

*dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Elementy 
choreograficzne 
Gry i zabawy ruchowe  

z wykorzystaniem  
X-box. 

Podczas zajęć doskonalimy elementy 
indywidualne jak i zespołowe. Rozwijamy min. 

siłę, gibkość, skoczność, koordynację ruchową. 

 
 
 

UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – obowiązuja zapisy  

w cyklu tygodniowym u prowadzących 

Zapisy dla stałych uczestników:  

araukkubacka@mdk.wroc.pl 

09:00-10:00* 
(grupa A) 

……………….. 
10:30-11:30* 

(grupa B) 
 

19 
Sala nr 19 

(Lustrzana) 

MDK - F 

SPORT 
MULTIMEDIALNIE 

 
Jacek Chomiak 

Agnieszka Jeleńska  

od 6 lat 

Interaktywne 
gry i zabawy 

ruchowe 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem technik 

multimedialnych 

 (X – BOX KINECT) 
Obowiązuje obuwie sportowe 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

09:15-10:00* 
(grupa A) 

……………….. 
10:30-11:30* 

(grupa B) 

4 
Sala nr 4 

MDK - F 

SZKŁO 
ARTYSTYCZNE 

 
Anna Gałuszka 

 
od 7 lat 

 

Ekologiczna 

przystań 

Tworzenie przedmiotów z elementami szkła, 
recycling szkła, tworzenie instalacji 

szklanych  
UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  

na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 
tel: 71 798 67 42 
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09:30-11:45* 

8 
Sala nr 8 

MDK - F 

Grafika 
 

 

Agnieszka Gębicka 

od 8 lat 

Afryka dzika 

 

Afrykańska wioska  
w technice linorytu 

UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – *obowiązują  

zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

 
10:00-11:00* 

(grupa A) 
……………….. 
11:30-12:15* 

(grupa B) 

 

21 
Sala nr 21 

MDK - F 

Ekoplastyka 
 

    Anna Ratowska 

 

od 8 lat 

OWADY 

 

Wybór przygotowanej przez nauczyciela formy 

owada i techniki jego ozdobienia  

(bibuła, papier kolorowy, farby). 

UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  

na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

 
11:30-12:30* 

(grupa A) 
……………….. 
13:00-14:00* 

(grupa B) 

STS 
Sala Tenisa 
Stołowego 

podziemia 

MDK – F 

(wejście  
do budynku  

SP 113) 

 

TENIS 

STOŁOWY  

 
Paweł Parszewski 

od 8 – 24  lat 

Nauka zagrania 
podcięcie bekhend 

po prostej  

poprzez  
ćwiczenia  
z robotem. 

 

Na zajęciach wymagany jest strój 

sportowy oraz obuwie  

o jasnej podeszwie.  

Wymagana własna rakietka.  

Obowiązuje strój sportowy 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

12:30-14:45* 8 
Sala nr 8 

Malarstwo 
i rysunek 

od 7 – 12 lat 
Pastelowy 

świat 

Prace w technice pasteli olejnych.  
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MDK - F 

 
Małgorzata Jojnowicz 

- wymyślony 
pojazd 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują  
zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

13:00-15:15* 
 

4 
Sala nr 4 

MDK - F 

Ceramika 

  
Katarzyna Sienkiewicz 

Katarzyna Wojewódzka 

od 6 lat Autoportret 

 

Tworzymy popiersie z gliny. 

 
UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – *obowiązują  

zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

 

ŚRODA 15.07.2020 

 
Godzina 

 
Sala Zajęcia 

(instruktor/nauczyciel) 

 
Dla kogo 

 
Temat zajęć 

 
Opis realizowanych zajęć 

09:00-11:15* 
 

*zajęcia 
specjalistyczne 

Sala 

akrobatyki 
przy Kościele,  

ul. 

Nowodworska 

64 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Agnieszka Rauk-Kubacka 

*dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Obwód stacyjny- 

wzmacnianie mięśni 

całego ciała 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem  

X-box. 

Podczas zajęć doskonalimy elementy 
indywidualne jak i zespołowe. Rozwijamy min. 

siłę, gibkość, skoczność, koordynację ruchową. 

 
 
 

UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – obowiązuja zapisy  

w cyklu tygodniowym u prowadzących 

Zapisy dla stałych uczestników:  

araukkubacka@mdk.wroc.pl 
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09:00-10:00* 
(grupa A) 

…………….….. 
10:30-11:30* 

(grupa B) 

19 
Sala nr 19 

(Lustrzana) 

MDK - F 

SPORT 
MULTIMEDIALNIE 

 
Małgorzata Górnicka 

Agnieszka Jeleńska 

(09:00-11:45) 

od 6 lat 

Interaktywne 
gry i zabawy 

ruchowe 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem technik 

multimedialnych 

 (X – BOX KINECT) 
Obowiązuje obuwie sportowe 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

09:15-10:00* 
(grupa A) 

…………….….. 
10:30-11:30* 

(grupa B) 
 

4 
Sala nr 4 

MDK - F 

SZKŁO 
ARTYSTYCZNE 

 
Anna Gałuszka 

 
od 7 lat 

 

Ekologiczna 

przystań 

Tworzenie przedmiotów z elementami 
szkła, recycling szkła, tworzenie instalacji 

szklanych  
 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

09:30-11:45* 
8 

Sala nr 8 

MDK - F 

Grafika 
 

 
Agnieszka Gębicka 

od 8 lat 

Afryka dzika 

 

Portret mieszkańca Afryki  
w technice linorytu 

 
UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – *obowiązują  

zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 
tel: 71 798 67 42 

 
10:00-11:00* 

(grupa A) 
………………… 

11:30-12:15* 
(grupa B) 

 

21 
Sala nr 21 

MDK - F 

Ekoplastyka 
 

    Anna Ratowska 
 

od 8 lat 

OWADY 

 

Ozdabianie owada wybraną techniką. 

 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 
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12:30-14:45* 
8 

Sala nr 8 

MDK - F 

Malarstwo 
i rysunek 

 
Małgorzata Jojnowicz 

od 7 – 12 lat 

Pastelowy 
świat 

- portret 

Prace w technice pasteli olejnych.  
 

 

 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują  
zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

13:00-15:15* 
 

4 
Sala nr 4 

MDK - F 

Ceramika 

  
Katarzyna Sienkiewicz 

Katarzyna Wojewódzka 

 

od 6 lat 

Na morzu 

Tworzymy płaskorzeźby 
przedstawiające  

morskie podróże i nie tylko…        
UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – *obowiązują  

zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 
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CZWARTEK 16.07.2020 

Godzina Sala 
Zajęcia 

(instruktor/nauczyciel) Dla kogo 

 
Temat zajęć 

 
Opis realizowanych zajęć 

09:00-11:15* 
 

*zajęcia 
specjalistyczne 

Sala 

akrobatyki 
przy Kościele,  

ul. 

Nowodworska 

64 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Agnieszka Rauk-Kubacka 

*dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Ćwiczenia rozciągające 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem  

X-box. 

Podczas zajęć doskonalimy elementy 
indywidualne jak i zespołowe. Rozwijamy 

min. siłę, gibkość, skoczność, 
koordynację ruchową. 

 
 

UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – obowiązuja zapisy  

w cyklu tygodniowym u prowadzących 

Zapisy dla stałych uczestników:  

araukkubacka@mdk.wroc.pl 

09:00-10:00* 
(grupa A) 

………………… 
10:30-11:30* 

(grupa B) 

19 
Sala nr 19 

(Lustrzana) 

MDK - F 

SPORT 
MULTIMEDIALNIE 

 
Małgorzata Górnicka 

od 6 lat 

Interaktywne 
gry i zabawy 

ruchowe 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem technik 

multimedialnych 

 (X – BOX KINECT) 
Obowiązuje obuwie sportowe 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

09:15-10:00* 
(grupa A) 

………………… 
10:30-11:30* 

(grupa B) 
 

4 
Sala nr 4 

MDK - F 

SZKŁO 
ARTYSTYCZNE 

 
Anna Gałuszka 

 
od 7 lat 

 

Ekologiczna 

przystań 

Tworzenie przedmiotów z elementami szkła, 
recycling szkła, tworzenie instalacji 

szklanych  
 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 
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09:30-11:45* 
8 

Sala nr 8 

MDK - F 

Grafika 
 

 
Agnieszka Gębicka 

od 8 lat 

Afryka dzika 

 

Pejzaże Afryki  
w technice linorytu 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują  
zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

 
10:00-11:00* 

(grupa A) 
………………… 

11:30-12:15* 
(grupa B) 

 

21 
Sala nr 21 

MDK - F 

Ekoplastyka 
 

    Anna Ratowska 
 

od 8 lat 

OWADY 

 

Ozdabianie owada wybraną techniką. 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

12:30-14:45* 
8 

Sala nr 8 

MDK - F 

Malarstwo 
i rysunek 

 
Małgorzata Jojnowicz 

od 7 – 12 lat 

Pastelowy 
świat 

- ulubione 
zwierzę 

Prace w technice pasteli olejnych.  
 

 

 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują  
zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

13:00-15:15* 
 

4 
Sala nr 4 

MDK - F 

Ceramika 

  
Katarzyna Sienkiewicz 

Katarzyna Wojewódzka 

od 7 – 10 lat 

Podwodny świat 

 
Tworzymy podwodny świat z gliny…  

rośliny, zwierzęta, stwory…. 
 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują  
zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 
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PIĄTEK 17.07.2020 

Godzina Sala 
Zajęcia 

(instruktor/nauczyciel) 
Dla kogo 

 
Temat zajęć 

 
Opis realizowanych zajęć 

09:00-10:30* 
(grupa A) 

19 
Sala nr 19 

(Lustrzana) 

MDK - F 

SPORT 
MULTIMEDIALNIE 

 
Agnieszka Jeleńska 

od 6 lat 

Interaktywne 
gry i zabawy 

ruchowe 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem technik 

multimedialnych 

 (X – BOX KINECT) 
Obowiązuje obuwie sportowe 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

09:00-11:00* 
 

*zajęcia 
specjalistyczne 

Sala 

akrobatyki 
przy Kościele,  

ul. 

Nowodworska 

64 

Akrobatyka 
sportowa 

 

Agnieszka Rauk-Kubacka 

*dla stałych 
uczestników 

zajęć  
z akrobatyki 
sportowej  

(grupa 
zamknięta) 

Tabata- kształtowanie 

wytrzymałości 

Gry i zabawy ruchowe  
z wykorzystaniem  

X-box. 

Podczas zajęć doskonalimy elementy 
indywidualne jak i zespołowe. 
Rozwijamy min. siłę, gibkość, 

skoczność, koordynację ruchową. 
 
 
 

UWAGA 

W grupie ilość  
miejsc jest ograniczona – obowiązuja zapisy  

w cyklu tygodniowym u prowadzących 

Zapisy dla stałych uczestników:  

araukkubacka@mdk.wroc.pl 
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09:15-10:00* 
(grupa A) 

………………… 
10:30-11:15* 

(grupa B) 
 

4 
Sala nr 4 

MDK - F 

SZKŁO 
ARTYSTYCZNE 

 
Anna Gałuszka 

 
od 7 lat 

 

Ekologiczna 

przystań 

Tworzenie przedmiotów z elementami 
szkła, recycling szkła, tworzenie instalacji 

szklanych  
 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

09:30-11:30* 
8 

Sala nr 8 

MDK - F 

Grafika 
 

 
Agnieszka Gębicka 

od 8 lat 

Afryka dzika 

 

Moja podróż po Afryce  
w technice linorytu 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują  
zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

10:00-11:00* 
(grupa A) 

………………… 
11:30-12:15* 

(grupa B) 
 

21 
Sala nr 21 

MDK - F 

Ekoplastyka 
 

    Anna Ratowska 
 

od 8 lat 

OWADY 

 

Dokańczanie pracy  

oraz dokumentacja fotograficzna. 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

 
11:30-12:30* 

(grupa A) 
………………… 

13:00-14:00* 
(grupa B) 

STS 
Sala Tenisa 
Stołowego 

podziemia 

MDK – F 

(wejście  
do budynku  

SP 113) 

 

TENIS 

STOŁOWY  

 
Paweł Parszewski 

od 8 – 24  lat 

Nauka zagrania  
flip forhend  

poprzez  
ćwiczenia  
z robotem. 

Na zajęciach wymagany jest strój 

sportowy oraz obuwie  

o jasnej podeszwie.  

Wymagana własna rakietka.  

Obowiązuje strój sportowy 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują zapisy  
na wybraną, jedną grupę: A lub B - na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 



 

13 

12:30-14:30* 
8 

Sala nr 8 

MDK - F 

Malarstwo 
i rysunek 

 
Małgorzata Jojnowicz 

od 7 – 12 lat 

Pastelowy 
świat 

- postać 
bajkowa 

Prace w technice pasteli olejnych.  
 

 

 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują  
zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

13:00-15:00* 
 

4 
Sala nr 4 

MDK - F 

Ceramika 

  
Katarzyna Sienkiewicz 

Katarzyna Wojewódzka 

od 7 – 10 lat 

Rafa koralowa 

 
Rafa koralowa i jej mieszkańcy... 

Płaskorzeźba  
 

UWAGA 
W grupie ilość  

miejsc jest ograniczona – *obowiązują  
zapisy w cyklu jedna grupa na cały tydzień 

tel: 71 798 67 42 

*obowiązują zapisy telefoniczne  - grupy otwarte, ilość miejsc w grupie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

*obowiązują zapisy u nauczyciela prowadzącego - grupy zamknięte (dla stałych uczestników sekcji), ilość miejsc w grupie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

 

 


