
Ferie w muzycznej „Dla każdego coś miłego” 

 
Jeżeli:  

• masz od 7 do 13 lat,  

• jesteś uczniem jednej ze szkół ogólnokształcących miasta Szczecina,  

• masz umiejętności gry na instrumencie lub potrafisz śpiewać lub  

•  interesujesz się działalnością artystyczną lub chcesz poznać, czy masz ukryty 
talent w tym kierunku,  

koniecznie przyjdź do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza 
Szeligowskiego na artystyczne półkolonie.  

Program zajęć obejmuje:  

• Wspólną zabawę, podczas której będziemy tworzyć prawdziwe przedstawienie 
oparte na treści bajki z wykorzystaniem specjalnie dla Was zinstrumentowanej 
muzyki, wykonanej przez Was scenografii i rekwizytów teatralnych, 
samodzielnie odegranych ról bohaterów. We wszystkich działaniach pomogą 
Wam nauczyciele i instruktorzy, a całość opowieści połączy reżyser. 
Przedstawienie zaprezentujemy w auli szkoły w dniu 26 lutego 2014 o godz. 
16:00. Już dziś zaproś swoich rodziców, dziadków, opiekunów, kolegów na 
fantastyczne, artystyczne popołudnie.  

• Artystyczną edukację, która umożliwi dalsze poznanie i doskonalenie nowych 

umiejętności. Tym samym wrócisz po feriach do szkoły bez stresu i z większą 

ochotą.  

• Elementy odprężenia i relaksu – jeśli poczujesz się zmęczony – czyli szereg 

zabaw kształtujących niezależność ruchową kończyn, podzielność uwagi w 

wykonywaniu różnych zadań, uplastycznianie i rozwijanie zdolności 

manualnych oraz zajęcia z instruktorem fitness. 

• Poczęstunek i ciepły posiłek, którym wzmocnimy Twoje siły. 

 

Gwarantujemy - wszystkie zajęcia, opieka kadry, materiały warsztatowe, 

wyżywienie, ubezpieczenie w cenie 280 zł/os. za całe półkolonie-8 dni.  

Oferujemy - dobrą zabawę, twórcze, pożyteczne spędzenie czasu wolnego w grupie 

rówieśników, doskonalenie własnych umiejętności i nabywanie nowych. 

 

Wypoczynek zgłoszony w Kuratorium Oświaty. 

 

 

Opowiedz o tej ofercie swoim kolegom i koleżankom,  

zaproś znajomych do wspólnej zabawy! 

 

 

Na twoje zgłoszenie czekamy do 07 lutego 2014.  

Wpłaty i formularz uczestnika przyjmuje sekretariat szkoły w godz. 8,00-19,00 

od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godz. 8:00-16:00. 

Wpłat można także dokonać na konto bankowe: Bank PKO B.P. I O/Szczecin  

93 1020 4795 0000 9002 0278 6119                             

 



Ramowy harmonogram pobytu: 
 
17.02.2014 - poniedziałek 

8:30 – 9:00 zbiórka dzieci, przygotowanie do zajęć 

9:00 – 11:00 zajęcia artystyczne(plastyczne, muzyczne, aktorskie) i gimnastyczne w 

2 grupach(młodsza i starsza), zajęcia odbywają się równolegle 

11:00 – 11:30 przerwa, II śniadanie 

11:30 – 12:45 spotkanie z reżyserem, czytanie baśni, omówienie założeń programu, 

wspólna wizja przedstawienia, rozmowa na temat oczekiwań dzieci i możliwości 

scenicznych, wspólne zabawy ruchowe przygotowujące do warsztatów 

12:45 – 14:00 obiad 

14:00 – 15:30 zajęcia artystyczne w grupach(plastyczna, muzyczna, aktorska) 

15:30 – 16:00sprzątanie, odbiór dzieci przez opiekunów  

 

18.02.2014-wtorek 

8:30 – 9:00zbiórka dzieci, przygotowanie do zajęć 

9:00 – 10:00 zajęcia artystyczne w grupach 

10:00 – 10:15przerwa, II śniadanie, wyjście na wystawę Eureka  

11:00 – 12:45 wystawa wraz z projekcją, Muzeum Narodowe Wały Chrobrego 

12:45 – 14:00 obiad 

14:00 – 15:30 zajęcia artystyczne 

15:30 – 16:00 sprzątanie, odbiór dzieci przez opiekunów 

 

19.02.2014 –środa 

8:30 – 9:00 zbiórka dzieci, przygotowanie do zajęć 

9:00 – 10:30 zajęcia artystyczne w grupach 

10:30 – 11:00przerwa, II śniadanie 

11:00 – 12:45zajęcia udzielania I pomocy, instruktaż w grupach 

12:45 – 14:00-obiad 

14:00 – 15:30 zajęcia artystyczne 

15:30 – 16:00 sprzątanie, odbiór dzieci przez opiekunów  

 

20.02.2014-czwartek 

8:30 – 9:00zbiórka dzieci, przygotowanie do zajęć 

9:00 – 9:45 zajęcia artystyczne w grupach 

9:45 – 10,00 przerwa, II śniadanie, wyjście do kina 

10:00 – 12:45 seans, kino Helios 

12:45 – 14:00obiad 

14:00 – 15:30 zajęcia artystyczne 

15:30 – 16:00 sprzątanie, odbiór dzieci przez opiekunów 

 

21.02.2014 – piątek 

8:30 – 9:00 zbiórka dzieci, przygotowanie do zajęć 

9:00 – 11:00 zajęcia artystyczne i gimnastyczne w grupach 



11:00 – 11:30 przerwa, II śniadanie 

11:30 – 12:45 spacer zimowy (Park Kasprowicza) 

12:45 – 14:00 obiad 

14:00 – 15:30 zajęcia artystyczne 

15:30-16:00 sprzątanie, odbiór dzieci przez opiekunów 

 

24.02.2014-poniedziałek 

8:30 – 9:00 zbiórka dzieci, przygotowanie do zajęć 

9:00 – 10:30 zajęcia artystyczne w grupach(ew. wyjście do Akademii Sztuki) 

10:30 – 11:00przerwa, II śniadanie 

11:00 – 12:45wspólne próby, zajęcia w grupach 

12:45 – 14:00obiad 

14:00 – 15:30wspólne próby, zajęcia w grupach 

15:30 – 16:00sprzątanie, odbiór dzieci przez opiekunów 

 

25.02.2014-wtorek 

8:30 – 9:00 zbiórka dzieci, przygotowanie do zajęć 

9:00 – 9:45zajęcia artystyczne w grupach 

9:45 – 10:00przerwa, II śniadanie, wyjście do Opery na Zamku  

10:00 – 11:30 uczestnictwo w próbie artystów, zwiedzanie instytucji 

11:30 – 12:45 lekcja w Planetarium Akademia Morska 

12:45 – 14:00obiad 

14:00 – 15:30zajęcia artystyczne, próby 

15:30 – 16:00zakończenie zajęć, sprzątanie, odbiór dzieci przez opiekunów 

 

26.02.2014-środa 

8:30 – 9:00zbiórka dzieci, przygotowanie do zajęć 

9:00 – 11:00zajęcia artystyczne i gimnastyczne w grupach 

11:00 – 11:30przerwa 

11:30 – 12:45próby przed pokazem   

12:45 – 14:00-obiad 

14:00 – 15:00próby cd. 

15:00 – 16:00przygotowanie do pokazu 

16:00 – 17:00pokaz przedstawienia 

 
Przewidywane zebranie z rodzicami i opiekunami w dniu 14.02.2014 r. o godz. 18:30 
w sali nr 12. 
Serdecznie zapraszamy do udziału. 


