
Ferie zimowe z CKSiR 

I tydzień 

31.01. (poniedziałek) 

 Wycieczka do Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA w Wołominie na 

warsztaty ceramiczne pn. „Nie święci garnki lepią” (historia jednego z najstarszych 

rzemiosł, zapoznanie z różnymi rodzajami gliny, jej właściwościami, technikami 

lepienia i zdobienia, tworzenie własnych form ceramicznych) 

 Powrót do CKSiR 

 Obiad 

 Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w  

Tłuszczu  

Koszt: 35 zł (cena obejmuje warsztaty i obiad), dzieci w wieku 7-12 lat, godz. 9:00-15:00 

(zbiórka w CKSiR o godz. 9:00, wyjazd do Wołomina 9:15).  

 

01.02. (wtorek) 

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Rozalinie (dzieci mają zapewnione 

całodzienne wyżywienie oraz napoje) 

 warsztaty robienia pizzy 

 przejażdżka wozem/saniami 

 zupa 

 plac zabaw 

 ognisko z kiełbaskami 

 animacje 

Koszt: 55 zł, dzieci w wieku 7-12 lat, godz. 8:00-16:00 (zbiórka w CKSiR o godz. 8:00, 

wyjazd do Rozalina 8:15). 

 

03.02. (czwartek) 

Warsztaty robienia mydełek 

Koszt: 10 zł, dzieci w wieku 7-12 lat, godz. 10:00-13:00, CKSiR 

04.02. (piątek) 

Spektakl teatralny pt. „Król Maciuś I na bezludnej wyspie” oraz animacje w wykonaniu 

Agencji Artystycznej Pro Arte 

Koszt: 10 zł, dzieci w wieku 7-12 lat, godz. 11:00-14:00, CKSiR 

 

 

 

 

 

 

 



II tydzień 

07.02. (poniedziałek) 

 Wycieczka do kina Helios w Wołominie – film pt. „O czym dzisiaj marzą zwierzęta” 

oraz warsztaty filmowe 

 Powrót do CKSiR 

 Obiad 

 Animacje w CKSiR 

Koszt: 35 zł (cena obejmuje kino i obiad), dzieci w wieku 7-12 lat, godz. 9:00-15:00 

(zbiórka w CKSiR o godz. 9:00, wyjazd do Wołomina 9:15).  

 

08.02. (wtorek) 

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Rozalinie (dzieci mają zapewnione 

całodzienne wyżywienie oraz napoje) 

 warsztaty „od ziarenka do bochenka” 

 wystawa chlebów (dzieci robią kanapki) 

 warsztaty kulinarne (przygotowanie zupy warzywnej) 

 plac zabaw 

 przejażdżka wozem/saniami 

Koszt: 55 zł, dzieci w wieku 7-12 lat, godz. 8:00-16:00 (zbiórka w CKSiR o godz. 8:00, 

wyjazd do Rozalina 8:15).  

 

09.02. (środa) 

Turniej w Fifę 

Koszt: bezpłatne, dzieci w wieku 10-16 lat, godz. 9:00-15:00, CKSiR 

10.02. (czwartek) 

Spektakl teatralny pt. „niePOTRZEBNE zabawki” oraz warsztaty robienia zabawek ze śmieci  

w wykonaniu Agencji Artystycznej Pro Arte 

Koszt: 10 zł, dzieci w wieku 7-12 lat, godz. 10:00-13:00, CKSiR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia oraz wycieczki częściowo dofinansowane przez CKSiR ze środków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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