Ferie online 2021 w MOK
zapisy 14 – 28 grudnia 2020
Zapisy i informacje
- wszystkie warsztaty odbywać się będą tylko online na platformach internetowych,
- w przypadku zaostrzenia przepisów Covid-19 warsztaty „Hollywood w plenerze” również
pozostaną tylko w formie online,
- każdy zgłoszony uczestnik dostanie link aktywacyjny do wskazanego warsztatu i potrzebne informacje. Na wszystkie zajęcia prowadzimy zapisy do 28 grudnia 2020 r. Pojedyncze warsztaty przeznaczone są dla dwunastu osób. Przy zapisach decyduje kolejność
zgłoszenia. Pierwszeństwo mają dzieci i młodzież z Józefowa. W przypadku nie zebrania
się odpowiedniej liczby uczestników (minimum 5 osób), warsztaty nie odbędą się.
Niektóre warsztaty wymagają pobrania wcześniej materiałów w placówce Mok Józefów
– Willi Balbinów, w poniedziałki: 28 grudnia lub 4 stycznia w godzinach 11:00 – 16:00
/informacja ta podana jest przy każdym wydarzeniu/,
- zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy: a.parzych-bucka@mokjozefow
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, nazwę zajęć, datę i godzinę zajęć.

------------------------------------------Poniedziałek na dobry początek----------------------------------------Poniedziałek, 4 stycznia (początek projektu)
Mega Kalejdoskop Online
-------------------------------------Zapraszamy do udziału w rodzinnym projekcie warsztatowym "Mega Kalejdoskop Online".
W trakcie warsztatu poznamy historię i różne modele kalejdoskopów oraz zajrzymy kamerą
do ich wnętrza. Stworzymy wspólnie niezwykłe animacje kalejdoskopowe, bazujące na
Waszych artystycznych fotografiach. MEGA KALEJDOSKOP to urządzenie cyfrowo – optyczne zbudowane ze szkła i elektroniki. To dzięki niemu przesłane przez Was prace warsztatowe zamienią się w przepiękne, geometryczne animacje! Urządzenie zaprojektował
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i wykonał twórca multimedialny Krzysztof Rychta, założyciel grupy Kolor Kolektyw, który
poprowadzi warsztat. Więcej: Kolor Kolektyw. Warsztaty. Autoprezentacja.
Aby wziąć udział w Mega Kalejdoskop Online:
- wyślij chęć uczestnictwa na adres mailowy: a.parzych-bucka@mokjozefow
- 4 stycznia dostaniesz link z filmem instruktażowym, jak zrobić zdjęcie do projektu,
- 6 stycznia wyślij (ważne!) swoje artystyczne zdjęcie na powyższy adres kontaktowy
z podpisanym imieniem i nazwiskiem.
Wasze zdjęcia zostaną poddane animacji we wnętrzu niezwykłego kalejdoskopu cyfrowo-analogowego. 11 stycznia odbędzie się premiera filmu z projektu warsztatowego, który dostaniecie na swój adres mailowy. Będzie to autorski film edukacyjny (45 – 50min.)
opowiadający o historii kalejdoskopu, pokazujący różne jego modele, a także prezentujący Mega Kalejdoskop i Wasze animacje w tym urządzeniu. Film będzie dostępny online
tylko dla uczestników do końca ferii czyli do 17 stycznia. Do wiadomości dołączony będzie również link do drugiego video: efektu finalnego warsztatu - będzie to animacja poklatkowa, przyśpieszony pokaz prac uczestników, taka wizytówka online uczestnika warsztatu, którą można zaprezentować znajomym, rodzinie (to video pozostaje w sieci bezterminowo).
--------------------------------------- Warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 9 lat----------------------------------Wtorek, 5 stycznia, godz. 10:00 – 11:00
Wulkaniczna przygoda/online
------------------------------------------Wulkaniczna przygoda to propozycja warsztatów online, w których zabawa łączy się
z nauką, a wcześniej przygotowane pudełka kreatywne umożliwiają uczestnikom aktywny
udział w zajęciach. Wulkany, wybuchy i gluty to niewątpliwie coś, co dzieciaki uwielbiają.
Wykorzystując prostą reakcję chemiczną przybliżymy dzieciom jak dochodzi do zjawiska
wybuchu wulkanu, co dzieje się wówczas z płytami tektonicznymi i jaka temperatura panuje w środku. Zestawy do warsztatów do pobrania w placówce MOK Józefów – Willi Balbinów w poniedziałki 28 grudnia lub 4 stycznia w godzinach 11:00 – 16:00.
Prowadzenie: wARTsztat
Wtorek, 12 stycznia, godz. 10:00 – 10:45 /spotkanie online/
Gra miejska – Rysujemy Józefów /plener oraz spotkanie online/
-----------------------------------------------------------------------Otwarta Pracownia Ilustracji proponuje w ferie zabawę połączoną ze spacerem po Józefowie i rysowaniem. Przy zgłoszeniu dostaniecie specjalne karty zadań (wydrukować je
można w domu lub odebrać wydrukowane z placówki MOK Józefów/willi Balbinów). Po
pobraniu kart zapraszamy na samodzielny spacer z wykonaniem zadań z instrukcji oraz na
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spotkanie online podsumowujące grę. Wydruki z zadaniami do warsztatów do pobrania
w placówce MOK Józefów – Willi Balbinów w poniedziałki: 28 grudnia lub 4 stycznia w
godz. 11:00 – 16:00. Prowadzenie: Otwarta Pracownia Ilustracji/Magdalena Car – ilustrator,
plastyk.
Wtorek, 5 i 12 stycznia, godz. 16:00 – 16:45
Zatańcz z Mistrzem w domu/online
------------------------------------------------------Czas ferii zimowych to czas karnawału! Dominik Rudnicki – Sipajło* /Szkoła Fast Step/ zaprasza na naukę podstawowych kroków tanecznych.
*Rocznik 1992. Tancerz klasy "S" w stylu latynoamerykańskim. Finalista Blackpool Dance Festival. Wicemistrz International Championships. Dwukrotny mistrz Polski. Wielokrotny Finalista Grand Prix Polski. Półfinalista programu „Got To Dance”. Trener par. Jego wychowankowie to m.in.: finaliści Mistrzostw Polski w kategorii under 19 (IV miejsce), finaliści Grand
Prix Polski oraz zwycięzcy wielu turniejów ogólnopolskich.
Czwartek, 7 stycznia, godz. 10:00 – 11:00
Pingwiny na wakacjach/online
----------------------------------------------Lato na półkuli południowej przypada na początek roku kalendarzowego – właśnie wtedy pingwiny mają „wakacje”, nabierają sił i dużo jedzą. Właśnie w takich okolicznościach
zaginął jeden z badaczy na Antarktydzie. Nieoficjalnie mówi się o tym, że postanowił dołączyć do pingwinów. Podobno widziano go jak paradował we fraku naśladując kroki
pingwinów… Kompletujemy zespół poszukiwawczy. Dołączysz?
Zestaw: wydruki: zadania, łamigłówki; kartonowy stojący pingwin do malowania o wys.
110cm. Zestawy do warsztatów do pobrania w placówce MOK Józefów-Willi Balbinów
w poniedziałki: 28 grudnia lub 4 stycznia w godzinach 11:00 – 16:00. UWAGA! Dodatkowo
potrzebne: farby i pędzel, długopis, kredki, nożyczki. Prowadzenie: Furtka Wyobraźni
Czwartek, 14 stycznia, godz. 10:00 – 11:00
Ładnie Ci w zielonym/online
-----------------------------------------------Zimą ich nie spotkasz, gdyż skryły się przed mrozem. Mimo to warto je przywołać. Mają
niejedną super moc. Zakopują się nawet na dwa metry, niektóre potrafią wspinać się po
drzewach, świetnie pływają, skaczą i zwinnie polują. Są też takie, które mają jaskrawe
ubarwienie, ale chyba najdziwniejsze są te, które pachną czosnkiem… Czy wiesz o kim
mowa? Płazy! To one właśnie będą bohaterami naszego spotkania. Poznasz wiele ciekawostek, o których być może nigdy wcześniej nie słyszałeś. Wykonamy także pracę, dzięki
której na stałe płazy zagoszczą w Twoim domu. Zestaw: zdjęcia płazów, kalka, papier kolorowy, drewniany wieszak na klucze do pomalowania.
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Zestawy do warsztatów do pobrania w placówce MOK Józefów-Willi Balbinów w poniedziałki: 28 grudnia lub 4 stycznia w godzinach 11:00 – 16:00. UWAGA! Dodatkowo potrzebne: długopis, klej, nożyczki, farby i pędzel. Prowadzenie: Furtka Wyobraźni
Piątek, 8 stycznia i 15 stycznia, godz.10:00 – 10:45
Hollywood w plenerze/warsztaty teatralne online i w plenerze
---------------------------------------------------------------------Występować można wszędzie! Odegraj z nami zabawne, sytuacyjne scenki teatralne.
Spotykamy się na naszej Scenie Plenerowej. Gwarantowane niekontrolowane wybuchy
śmiechu i wiele pozytywnych emocji!
Prowadzenie: Przemysław Kaczyński /aktor, instruktor teatralny/
Miejsce: Scena Plenerowa MOK

-------------------------------------------Warsztaty dla dzieci w wieku 10 – 12 lat-----------------------------Wtorek, 5 stycznia, godz. 12:00 – 13:00
Tajemnicza ośmiornica/online
-------------------------------------------Ośmiornica potrafi zmienić kolor sto siedemdziesiąt siedem razy na godzinę, w jej mózgu
znajduje się pięćset milionów neuronów, a niebieska krew przysposabia ją do zamieszkiwania najzimniejszych wód. Podczas tych warsztatów przyjrzymy się uważniej temu zjawiskowemu bezkręgowcowi. Wykonamy z dziećmi prosty eksperyment, który będzie zmieniał kolor i tym samym stanowił punkt wyjściowy do rozmowy na temat krwi. Wykonamy
z dziećmi także gluta, który tym razem będzie czerwony z kolorowymi dodatkami w środku
– krew i zawarte w niej płytki krwi. Zestawy do warsztatów do pobrania w MOK Józefów
w poniedziałek 4 grudnia w godzinach 11:00 – 16:00.
Prowadzenie : wARTsztat
Wtorek, 12 stycznia, godz. 11:00 – 11:45
Gra miejska – Rysujemy Józefów/plener oraz spotkanie online/
-----------------------------------------------------------------------Otwarta Pracownia Ilustracji proponuje w ferie zabawę połączoną ze spacerem po Józefowie i rysowaniem. Przy zgłoszeniu dostaniecie specjalne karty zadań (wydrukować je
można w domu lub odebrać wydrukowane z placówki MOK Józefów/willi Balbinów). Po
pobraniu kart zapraszamy na samodzielny spacer z wykonaniem zadań z instrukcji oraz na
spotkanie online podsumowujące grę. Wydruki z zadaniami do warsztatów do pobrania
w placówce MOK Józefów – Willi Balbinów w poniedziałki: 28 grudnia lub 4 stycznia w godzinach 11:00 – 16:00.
Prowadzenie: Otwarta Pracownia Ilustracji/Magdalena Car – ilustrator, plastyk
4

Wtorek, 5 stycznia i 12 stycznia, godz. 17:00 – 17:45
Zatańcz z Mistrzem w domu/online
---------------------------------------------------------Czas ferii zimowych to czas karnawału! Dominik Rudnicki – Sipajło* /Szkoła Fast Step/ zaprasza na naukę podstawowych kroków tanecznych.
*Rocznik 1992. Tancerz klasy "S" w stylu latynoamerykańskim. Finalista Blackpool Dance Festival. Wicemistrz International Championships. Dwukrotny mistrz Polski. Wielokrotny Finalista Grand Prix Polski. Półfinalista programu „Got To Dance”. Trener par. Jego wychowankowie to m.in.: finaliści Mistrzostw Polski w kategorii under 19 (IV miejsce), finaliści Grand
Prix Polski oraz zwycięzcy wielu turniejów ogólnopolskich.

Czwartek, 07 stycznia, godz. 12:00 – 13:00
Zimowa wioska/online
-----------------------------------------------Marzy Ci się piękna biała zima? Pogoda nie chce współpracować? Na własną rękę zaczarujemy rzeczywistość. Stworzymy najpiękniejsze zimowe wioski z wyciągiem narciarskim
i lodowiskiem. I nie ma ryzyka, że śnieg się stopi zanim na dobre zaczniemy zabawę.
Zestaw: wydruki domków i postaci do wycięcia, kolorowania i składania; baza- plansza
makiety (gruby karton). Dodatkowo potrzebne: klej typu magik/wikol/CR, gruba sól, farby
i pędzel, kredki, nożyczki. Zestawy do warsztatów do pobrania w placówce MOK JózefówWilli Balbinów w poniedziałki: 28 grudnia lub 04 stycznia w godzinach 11:00 – 16:00.
Prowadzenie: Furtka Wyobraźni

Czwartek, 14 stycznia, godz. 12:00 – 13:00
Mokro i wietrznie/online
----------------------------------------------Pobawimy się wykorzystując bardzo proste, codzienne materiały, ale efekty będą zdumiewające! Pora na eksperymenty z wodą i powietrzem. Gotowy na latanie i pływanie?
No to w drogę! Zestaw: woreczek strunowy, patyczki do szaszłyków, kawałek tkaniny i folii,
sznurek, balon, słomka, gaza, gumka recepturka. Dodatkowo potrzebne: słoik, miska,
woda, kartki, taśma klejąca, nożyczki, pusta butelka plastikowa.
Zestawy do warsztatów do pobrania w MOK Józefów w poniedziałek 04 stycznia w godzinach 11:00 – 16:00.
Prowadzenie: Furtka Wyobraźni
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Piątek, 8 stycznia i 15 stycznia, godz.11:00 – 11 :45
Hollywood w plenerze/warsztaty teatralne online i w plenerze
----------------------------------------------------------------------Występować można wszędzie! Odegraj z nami zabawne, sytuacyjne scenki teatralne.
Spotykamy się na naszej Scenie Plenerowej. Gwarantowane niekontrolowane wybuchy
śmiechu i wiele pozytywnych emocji!
Prowadzenie: Przemysław Kaczyński /aktor, instruktor teatralny/
Miejsce: Scena Plenerowa MOK

-------------------------------------------Warsztaty dla młodzieży w wieku 12+--------------------------------------Wtorek, 5 stycznia, godz.14:00 – 15:00
Po co nam ta chemia?/online
-------------------------------------------Roztwory, odczynniki, kolby Erlenmayera? Wiemy, że może to brzmieć dość nieprzystępnie
i wydawać się trudne! Nic z tych rzeczy – chemia to fascynujący świat eksperymentów,
wybuchów, zmian kolorów i miliona innych reakcji. Weź udział w naszych zajęciach podczas których przekonasz się na własne oczy, że to wszystko wcale nie jest takie skomplikowane, a dzięki dołączonemu do warsztatów zestawowi będziesz mógł stworzyć własne
mini laboratorium, wyhodować kryształy lub wysłać zaszyfrowaną wiadomość. Zestawy
do warsztatów do pobrania w placówce MOK Józefów-Willi Balbinów w poniedziałki: 28
grudnia lub 4 stycznia w godzinach 11:00 – 16:00.
Prowadzenie: wARTsztat

Wtorek, 5 stycznia i 12 stycznia, godz. 18:00 – 18:45 /online
Zatańcz z Mistrzem w domu/online
----------------------------------------------------------------Czas ferii zimowych to czas karnawału! Dominik Rudnicki – Sipajło* /Szkoła Fast Step/ zaprasza na naukę podstawowych kroków tanecznych.
*Rocznik 1992. Tancerz klasy "S" w stylu latynoamerykańskim. Finalista Blackpool Dance Festival. Wicemistrz International Championships. Dwukrotny mistrz Polski. Wielokrotny Finalista Grand Prix Polski. Półfinalista programu „Got To Dance”. Trener par. Jego wychowankowie to m.in.: finaliści Mistrzostw Polski w kategorii under 19 (IV miejsce), finaliści Grand
Prix Polski oraz zwycięzcy wielu turniejów ogólnopolskich.
Wtorek, 12 stycznia, godz. 12:00 – 12:45 /spotkanie online/
Gra miejska – Rysujemy Józefów/plener oraz spotkanie online/
-----------------------------------------------------------------------Otwarta Pracownia Ilustracji proponuje w ferie zabawę połączoną ze spacerem po Józe6

fowie i rysowaniem. Przy zgłoszeniu dostaniecie specjalne karty zadań (wydrukować je
można w domu lub odebrać wydrukowane z placówki MOK Józefów/willi Balbinów) Po
pobraniu kart zapraszamy na samodzielny spacer z wykonaniem zadań z instrukcji oraz na
spotkanie online podsumowujące grę. Wydruki z zadaniami do warsztatów do pobrania
w placówce MOK Józefów-Willi Balbinów w poniedziałki: 28 grudnia lub 04 stycznia w godzinach 11:00-16:00.
Prowadzenie: Otwarta Pracownia Ilustracji/Magdalena Car – ilustrator, plastyk

Czwartek, 07 stycznia, godz. 14:00 – 15:00
Kosmiczna przygoda/online
-----------------------------------------------Do Ziemi zbliża się obcy statek kosmiczny. Nie wiadomo skąd przybywają obcy i jakie mają intencje. Być może przybyli, aby zniszczyć Ziemię… Trzeba nawiązać z nimi kontakt, tylko jak to zrobić…? Mądre głowy pilnie poszukiwane! Zadania logiczne, łamigłówki, kodowanie – to wszystko czeka nas podczas niebezpiecznej misji. Zestaw: wydruki, zadania,
łamigłówki; druciki kreatywne, słomki, folia aluminiowa, kosmiczne spinacze.
Zestawy do warsztatów do pobrania w placówce MOK Józefów – Willi Balbinów w poniedziałki: 28 grudnia lub 4 stycznia w godzinach 11:00 – 16:00. UWAGA! Dodatkowo potrzebne: długopis, kredki, nożyczki klej, taśma klejąca.
Prowadzenie: Furtka Wyobraźni

Czwartek, 14 stycznia, godz. 14:00 – 15:00
Tajemnice Antarktydy/online
-----------------------------------------------W krainie lodu, wśród wielkich białych równin coś zakłóciło spokój… Choć ten dzień z początku wydawał się taki sam jak inne, to jednak wywrócił świat do góry nogami. Zaczęło
się niepozornie, choć niepokojąco… Czerwone ślady przełamały wszechobecną biel…
Mroczne tajemnice Antarktydy wkrótce miały wyjść na jaw. Daj się wciągnąć w grę,
w której wspólnie przeprowadzimy śledztwo odkrywając kolejne fakty. Zestaw: wydruki:
zadania, łamigłówki; duże malowidło. Zestawy do warsztatów do pobrania w placówce
MOK Józefów – Willi Balbinów w poniedziałki: 28 grudnia lub 4 stycznia w godzinach 11:00
– 16:00. UWAGA! Dodatkowo potrzebne: farby i pędzel, długopis, kredki, nożyczki.
Prowadzenie: Furtka Wyobraźni
Piątek, 8 stycznia i 15 stycznia, godz.12:00 – 12:45
Hollywood w plenerze/warsztaty teatralne online i w plenerze/
----------------------------------------------------------------------Występować można wszędzie! Odegraj z nami zabawne, sytuacyjne scenki teatralne.
Spotykamy się na naszej Scenie Plenerowej. Gwarantowane niekontrolowane wybuchy
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śmiechu i wiele pozytywnych emocji! Prowadzenie: Przemysław Kaczyński /aktor, instruktor teatralny/. Miejsce: Scena Plenerowa MOK
------------------------------------------------Środa GRAMY NA ŻYWO!!!-------------------------------------------Środa, 13 stycznia, godz. 11:00
"Etno dźwięki" /online
----------------------------------Podczas spotkania na żywo zobaczycie i usłyszycie rozmaite instrumenty z całego świata.
Prowadzący zaproszą nas w świat etnicznych dźwięków i brzmień. Pokażą jak zrobić
w warunkach domowych prosty instrument. Opowiedzą jak zaczęła się ich przygoda z
muzykowaniem. Podczas spotkania możliwość zadawania pytań na czacie.
Prowadzenie: Maciej Łabudzki i Tomasz Garboliński/muzycy – pasjonaci
Transmisja spotkania na kanale YT, profilu FB (@MOK Józefów), oraz na stronie
www.mokjozefow.pl

Spędźmy razem ten czas!
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