FERIE ONLINE 2021
4 stycznia – poniedziałek
10.00 – Fabryka konkursów – Rodzinny konkurs muzyczny
– Tradycyjna polska kolęda / pastorałka
Regulamin będzie dostępny od 4 stycznia.
11.00 – Fabryka sztuki – Fakturowy obrazek z alfabetem Braille'a
– Światowy Dzień Braille'a
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
12.00 – Fabryka laurek – Warsztaty plastyczne – Serduszkowa kartka
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
13.00 – Fabryka opowieści – Spotkanie z postacią literacką – Miś Paddington
Prowadzący: Piotr Witoń.
14.00 – Fabryka filmów – Krótki metraż „Bat Time”
reż. Elena Walf (Niemcy 2015), wiek: od 4 lat.
Nietoperz słyszy przez sen odgłosy farmy. Kiedy budzi się wieczorem, wszyscy już śpią.
Czy uda mu się znaleźć partnera do zabawy?
17.00 – Fabryka muzyki – Muzyczna Kartka „Dzieci Dzieciom”
5 stycznia – wtorek
10.00 – Fabryka konkursów – Konkurs fotograficzny – Emocje ukryte pod maską
Regulamin będzie dostępny od 5 stycznia.
11.00 – Fabryka ceramiki – Warsztaty garncarskie – Misiek
Niezbędne materiały: glina, patyczki, miseczka z wodą, pędzelek, długopis.
Glina za darmo będzie do odbioru od poniedziałku 4 stycznia w sekretariacie ośrodka w godz.
8.00-15.00.
Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska.
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12.00 – Fabryka zabawek – Warsztaty plastyczne – Parasolka
Prowadząca: Jolanta Skowronek
13.00 – Fabryka opowieści – Spotkanie z postacią literacką – Pan Kleks
Prowadzący: Piotr Witoń.
14.00 – Fabryka sztuki – Pocztówka z Szamotuł
Zobaczysz jak nasz artysta stworzy grafikę/plakat/pocztówkę z motywem Szamotuł
wykorzystując elementy kolażu oraz rysunku, by pokazać jak przetworzyć znany wszystkim
motyw nadając mu nowy, nieoczywisty wygląd.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
15.00 – Fabryka filmów – Krótki metraż „Birds of a Feather”
reż. Bianca Nall (Australia 2018), wiek: od 6 lat.
Młody ptak chciałby zaprzyjaźnić się z dwoma dorosłymi pelikanami. Okazja pojawia się,
gdy jeden z nich potrzebuje pomocy.
17.00 – Fabryka muzyki – Muzyczna Kartka „Dzieci Dzieciom”
6 stycznia – środa
10.00 – Fabryka konkursów – Konkurs plastyczny – Optymistyczny kalendarz
Regulamin będzie dostępny 6 stycznia.
11.00 – Fabryka ceramiki – Warsztaty garncarskie – Pies
Niezbędne materiały: glina, patyczki, miseczka z wodą, pędzelek, długopis.
Glina za darmo będzie do odbioru od poniedziałku 4 stycznia w sekretariacie ośrodka w godz.
8.00-15.00.
Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska.
12.00 – Fabryka zabawek – Warsztaty plastyczne – Wiatraczek
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
13.00 – Fabryka opowieści – Spotkanie z książką „Nasza mama czarodziejka”
– Jak nasza mama odczarowała wielkoluda
Czyta: Piotr Witoń.
14.00 – Fabryka filmów – Krótki metraż „Hey Deer!”
reż. Ors Barczy (Węgry 2017), wiek: od 4 lat.
Opowieść o jeleniu, który codziennie odtwarza uciążliwy rytuał.
17.00 – Fabryka muzyki – Muzyczna Kartka „Dzieci Dzieciom”
7 stycznia – czwartek
10.00 – Fabryka konkursów – Konkurs plastyczny – Zabawy z maseczką
Regulamin będzie dostępny 7 stycznia.
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11.00 – Fabryka ceramiki – Warsztaty garncarskie – Ślimak
Niezbędne materiały: glina, patyczki, miseczka z wodą, pędzelek, długopis.
Glina za darmo będzie do odbioru od poniedziałku 4 stycznia w sekretariacie ośrodka w godz.
8.00-15.00.
Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska.
12.00 – Fabryka zabawek – Warsztaty plastyczne – Kręciołki
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
13.00 – Fabryka sztuki – Warsztaty Op-art – Abstrakcjonizm – Złudzenie optyczne
Zobaczysz jak w domowych warunkach w prosty sposób zrobić efektowną grafikę, która
oddziaływać będzie na Twoje oko wywołując złudzenie optyczne.
Prowadzący: Damian Kłaczkiewicz.
14.00 – Fabryka opowieści – Spotkanie z książką „Nasza mama czarodziejka”
– Jak nasza mama zreperowała Księżyc
Czyta: Piotr Witoń.
15.00 – Fabryka filmów – Krótki metraż „Bubble”
reż. Lam Yee Shing (Singapur 2014), wiek: od 6 lat.
Opowieść o dziewczynce i kocie, których losy połączył przypadek.
17.00 – Fabryka muzyki – Muzyczna Kartka „Dzieci Dzieciom”
8 stycznia – piątek
10.00 – Fabryka konkursów – Konkurs plastyczny – Mój bałwanek
Regulamin będzie dostępny 8 stycznia.
11.00 – Fabryka ceramiki – Warsztaty garncarskie – Jeż
Niezbędne materiały: glina, patyczki, miseczka z wodą, pędzelek, długopis.
Glina za darmo będzie do odbioru od poniedziałku 4 stycznia w sekretariacie ośrodka w godz.
8.00-15.00.
Prowadząca: Jolanta Kwiatkowska.
12.00 – Fabryka laurek – Warsztaty plastyczne – Wesoła karteczka
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
13.00 – Fabryka opowieści – Spotkanie z książką „Nasza mama czarodziejka”
– Jak nasza mama hodowała potwora
Czyta: Piotr Witoń.
14.00 – Fabryka filmów – Krótki metraż „Island”
reż. Max Mörtl, Robert Löbel (Niemcy 2017), wiek: od 4 lat.
Na maleńkiej wysepce gromada egzotycznych stworzeń wciąż na siebie trafia.
17.00 – Fabryka muzyki – Muzyczna Kartka „Dzieci Dzieciom”
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11 stycznia – poniedziałek
10.00 – Fabryka konkursów – Konkurs literacki – Wiersz
Regulamin będzie dostępny 11 stycznia.
11.00 – Fabryka upominków – Warsztaty rękodzielnicze – Magnes na lodówkę
Niezbędne materiały w cenie 35 zł za cykl (5 warsztatów) będą dostępne w sklepie
„Szkolniak” przy ul. Wronieckiej w Szamotułach od 8 stycznia.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
12.00 – Fabryka laurek – Warsztaty plastyczne – Wesołe żabki
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
13.00 – Fabryka opowieści – Spotkanie z książką „Nasza mama czarodziejka”
– Jak nasza mama urządziła nam podróż samochodem
Czyta: Piotr Witoń.
14.00 – Fabryka filmów – Krótki metraż „Domek”
reż. Veronika Zacharová (Czechy 2017), wiek: od 6 lat.
Opuszczony dom postanawia odnaleźć w mieście swoich mieszkańców.
17.00 – Fabryka muzyki – Muzyczna Kartka „Dzieci Dzieciom”
12 stycznia – wtorek
10.00 – Fabryka konkursów – Konkurs literacki – Opowiadanie
Regulamin będzie dostępny 12 stycznia.
11.00 – Fabryka upominków – Warsztaty rękodzielnicze
– Pojemnik na biurko / Osłonka na doniczkę
Niezbędne materiały w cenie 35 zł za cykl (5 warsztatów) będą dostępne w sklepie
„Szkolniak” przy ul. Wronieckiej w Szamotułach od 8 stycznia.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
12.00 – Fabryka zabawek – Warsztaty plastyczne – Wesołe robaczki
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
13.00 – Fabryka architektury – Spotkanie z architektem
– Czym są zabytki i pomniki pamięci i dlaczego warto o nie dbać
Prowadząca: Ewa Czerwińska, architekt.
14.00 – Fabryka filmów – Krótki metraż „La Boîte”
reż. Eliott Belrose, Carole Favier, Loïcia Lagillier, Aloïs Mathé, Juliette Perrey, Joran Rivet
(Francja 2017), wiek: 4 lata.
Starszy pan chce schwytać w pudełko mysz, która podkrada jedzenie z kuchni. Ale co zrobić
z uwięzionym zwierzątkiem?
17.00 – Fabryka muzyki – Muzyczna Kartka „Dzieci Dzieciom”
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13 stycznia – środa
10.00 – Fabryka konkursów – Konkurs plastyczny
– Laurka na Dzień Babci / Laurka na Dzień Dziadka
Regulamin będzie dostępny 13 stycznia.
11.00 – Fabryka upominków – Warsztaty rękodzielnicze – Ramka na zdjęcie
Niezbędne materiały w cenie 35 zł za cykl (5 warsztatów) będą dostępne w sklepie
„Szkolniak” przy ul. Wronieckiej w Szamotułach od 8 stycznia.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
12.00 – Fabryka laurek – Warsztaty plastyczne – Kartka na Światowy Dzień Koszuli
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
13.00 – Fabryka architektury – Spotkanie z architektem
– Znaczenie rynku w mieście. Dlaczego rynek nie jest ulicą?
Prowadząca: Ewa Czerwińska, architekt.
14.00 – Fabryka filmów – Krótki metraż „Uka”
reż. Valle Comba (Hiszpania 2017), wiek: od 6 lat.
Mała dziewczynka postanawia pokolorować swój czarno-biały świat.
17.00 – Fabryka muzyki – Muzyczna Kartka „Dzieci Dzieciom”
14 stycznia – czwartek
11.00 – Fabryka upominków – Warsztaty rękodzielnicze – Bransoletka
Niezbędne materiały w cenie 35 zł za cykl (5 warsztatów) będą dostępne w sklepie
„Szkolniak” przy ul. Wronieckiej w Szamotułach od 8 stycznia.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
12.00 – Fabryka zabawek – Warsztaty plastyczne – Ptaki dziwiaki
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
13.00 – Fabryka architektury – Spotkanie z architektem
– Baszta Halszki jako gotycka reminiscencja murów obronnych miasta
Prowadząca: Ewa Czerwińska, architekt.
14.00 – Fabryka filmów – Krótki metraż „Rain or Shine”
reż. Felix Massie (Wielka Brytania 2016), wiek: od 4 lat.
Jest piękny dzień, więc Ella zakłada okulary przeciwsłoneczne. Ale wtedy dzieje się coś
dziwnego… (Za pomocą myszki można poruszać kamerą w trakcie odtwarzania).
17.00 – Fabryka muzyki – Muzyczna Kartka Dzieci Dzieciom

5

15 stycznia – piątek
11.00 – Fabryka upominków – Warsztaty rękodzielnicze – Notes
Niezbędne materiały w cenie 35 zł za cykl (5 warsztatów) będą dostępne w sklepie
„Szkolniak” przy ul. Wronieckiej w Szamotułach od 8 stycznia.
Prowadząca: Milena Kolat-Rzepecka.
12.00 – Fabryka laurek – Warsztaty plastyczne – Serduszkowa kartka
Prowadząca: Jolanta Skowronek.
13.00 – Fabryka architektury – Spotkanie z architektem
– Czytelność elewacji na przykładzie budynku dawnego Młyna Żytniego
Prowadząca: Ewa Czerwińska, architekt.
14.00 – Fabryka filmów – Krótki metraż „La Table”
reż. Eugene Boitsov (Francja 2016), wiek: od 8 lat.
Stolarz zmaga się z nietypowymi przeszkodami w ukończeniu prostego mebla.
15.00 – Fabryka opowieści – Prezentacja stroju regionalnego – Od ciasnotki po kapelusz
Opowieści o stroju z Grodu Halszki, czyli jak ubierali się wasi rówieśnicy na przełomie XIX
i XX w. Prezentacja w wykonaniu tancerzy Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły”.
Opowiada: Maciej Sierpiński.
17.00 – Fabryka muzyki – Muzyczna Kartka Dzieci Dzieciom

___________________
Zachęcamy do przesyłania powstałych podczas warsztatów prac. Nadesłane prace trafią do
„Galerii z Ferii” na profilu fb ośrodka dnia 18 stycznia. Osoba której praca uzyska największą
ilość laików otrzyma nagrodę niespodziankę. Głosowanie trwać będzie do 24 stycznia. Prace
prosimy przesyłać na adres: milena.kolat-rzepecka@szok.info.pl w komentarzu wpisując
nazwę warsztatu, imię nazwisko i wiek twórcy.
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