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Ferie 2020

[1]
Od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r. przypadają ferie zimowe w województwie
kujawsko-pomorskim. Na dzieci, spędzające ten czas w Toruniu, czeka wiele atrakcji
sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych.
FERIE NA SPORTOWO
24.01. (piątek)
godz. 16:00 -19:00 Ferie na start, lodowisko sezonowe Przy Skarpie 4
W czasie trzygodzinnej zabawy zaplanowano prezentację kilku zimowych dyscyplin, konkursy oraz
animacje. Uczestnicy będą mogli też wziąć udział we wspólnej sportowej rywalizacji. Pojawią się
maskotki toruńskich klubów sportowych: hokeistów Sokołów Toruń, koszykarzy Twardych Pierników,
żużlowców KS Toruń oraz futsalistów FC Toruń. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbają toruńscy
dj-e. Zwieńczeniem zabawy będzie dyskoteka na lodzie. Wstęp na lodowisko w trakcie imprezy dla
dzieci i młodzieży jest bezpłatny.
Wielka Ślizgawa, Lodowisko Tor-Tor

31.01. (piątek), godz. 13:00 - 17:35
07.02. (piątek), godz. 14:15 - 17:35
Ślizganie oraz nauka jazdy dla najmłodszych przy dźwiękach relaksującej muzyki. Wydarzenie
prowadzone będzie przez konferansjera. Wstęp wolny, wypożyczenie łyżew - 9 zł.
27-31.01., 3-7.02. (poniedziałek – piątek)
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godz. 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 Wielkie pływanie, Mini Aquapark ul. Józefa Hallera
79
Dziesięciodniowy kurs pływania dla 50 uczestników. Przewidywany jest dla czterech grup
wiekowych: do lat 7, do lat 10, do lat 15, czwarta grupa utworzona zostanie na podstawie
zgłoszeń. Na zajęcia zapisywać można się w recepcji Mini Aquaparku lub tel. 56 651 38 56.
Wstęp bezpłatny.

godz. 16:00-18:00 Treningi w tenisa stołowego, ul. Międzymurze 2
Darmowe treningi ping-ponga dla dzieci i młodzieży. Zajęcia koordynować będzie klub
sportowy KTS Toruń.

godz. 10-15:00 Otwarte treningi, Hala sportowa „Olimpijczyk”
Otwarte treningi dla dzieci z trenerami i zawodnikami klubów sportowych: Ring Wolny, TKG
Olimpijczyk oraz MKS Pomorzanin. Skorzystać będzie można również ze stołu do tenisa
stołowego. MOSiR nie zapewnia opieki nad dziećmi. Wstęp wolny.

W trakcie ferii zimowych skorzystać będzie można również z lodowisk sezonowych, basenów oraz
orlików.

Mini Aquapark
Dodatkowa promocja dla dzieci i młodzieży szkolnej w dniach 27 stycznia – 7 lutego (od
poniedziałku do piątku). W godzinach: 10:00 – 15:00 bilet ulgowy wyniesie 7 zł / h.

Lodowisko sezonowe Przy Skarpie 4 oraz przy CKK Jordanki
Ślizgawka czynna będzie w godzinach 10-21:00. Wstęp bezpłatny w godz. 10:00-15:00 dla
dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym za okazaniem legitymacji.

Lodowisko Tor-Tor
Od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 13:00 -13:50, 14:15-15:05, 15:30 -16:20, 16:45
-17:35, dostępne będą bilety ulgowe w cenie 8 zł.

Orliki 2012
Na okres ferii orliki dostępne będą we wcześniejszych godzinach: 13:00-18:00, a w soboty i
niedziele zgodnie z harmonogramem.

KULTURALNE FERIE
Muzeum Okręgowe
Białe wakacje w muzeum, czyli zajęcia przygotowane dla najmłodszych specjalnie na okres ferii
zimowych. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-12 lat. Bilety: 15 zł udział w jednym dniu
warsztatów, 60 zł udział we wszystkich dniach wraz ze wstępem na Bal Karnawałowy.
Harmonogram:

28.01. (wtorek)
godz. 10:00-14:00 Ratusz Staromiejski, Muzeum Historii Torunia
warsztaty plastyczne: Wyczarowane z gliny, cz. I
zajęcia edukacyjne: Moda z dawnych wieków
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29.01. (środa)
godz. 10:00-14:00 Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Podróżników
zajęcia edukacyjne: W świecie piernikowych opowieści
warsztaty plastyczne: Skrywając twarz pod maską

30.01. (czwartek)
godz. 10:00-14:00 Kamienica pod Gwiazdą, Dom Mikołaja Kopernika
warsztaty plastyczne: Malarstwo dalekowschodnie
zajęcia edukacyjne: Życie codzienne w czasach Kopernika

31.01. (piątek)
godz. 10:00-14:00 Ratusz Staromiejski, Muzeum Historii Torunia
warsztaty plastyczne: Wyczarowane z gliny, cz. II
zajęcia edukacyjne: Jak zdobywano majątek w średniowieczu

1.02. (sobota)
godz. 15:00-17:00 Rodzinny Bal w Muzeum, Ratusz Staromiejski
Bal kostiumowy dla dzieci w reprezentacyjnej Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego,
urozmaicony poczęstunkiem oraz grami, zabawami i konkursami. Dodatkową atrakcją balu
będzie przedstawienie dla dzieci rozpoczynające zabawę w wykonaniu aktorów z Teatru
Vaška. Mile widziane przebranie dzieci i rodziców. Bilet wstępu na Bal Karnawałowy – 10 zł od
osoby.
Muzeum Etnograficzne
Na tegoroczne ferie muzeum przygotowało warsztaty, wystawę oraz zajęcia plastyczne inspirowane
sztuką ludową. Bilety na zajęcia czwartkowe oraz środowe - 5 zł, piątkowe - 10 zł.
Harmonogram:

30.01., 6.02. (czwartki)
godz. 12:00 Bajkowe czwartki
Spotkania z bajką ludową połączone z działaniami twórczymi dla dzieci w wieku 6-11 lat i ich
opiekunów.

31.01.,7.02. (piątki)
godz. 11:00-13:00 Kociołek ze sztuką
Warsztaty twórcze dla dzieci od lat 8. Zajęcia inspirowane muzyką i sztuką ludową to
propozycja dla młodych odbiorców, którzy chcą aktywnie spędzić ferie zimowe i artystycznie
poeksperymentować. Materiały do zajęć zapewnia organizator.

5.02. (środa)
godz. 12:00 Sekretne życie muzeum
Spacer po urodzinowej wystawie Muzeum, w trakcie którego rozwiązując tajemnicze zadania
poznacie mniej oczywiste elementy muzealnej rzeczywistości. Na czym polegają badania
terenowe? Jak przedmioty trafiają do muzeum? Gdzie i w jakich warunkach są
przechowywane, kiedy stają się zabytkami? Kto i jak zajmuje się ich kondycją? Spotkania dla
dzieci w wieku 6-11 lat i ich opiekunów.
Centrum Kultury Dwór Artusa

27-31.01. (poniedziałek –piątek)
godz. 9:00-15:00 Zimowa Akademia Magii i Przygody
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Cykl zajęć dla młodych adeptów magii pragnących poznać cudowny świat wyobraźni,
kreatywności i tajemnej wiedzy. Przeznaczony dla dzieci w wieku 7-14 lat. Bilety: 60 zł od
dziecka/dzień, 290 zł od dziecka/tydzień.

27-31.01., 3-7.02. (poniedziałek-piątek)
godz. 9:00-13:00 (I tydzień), 10:00-14:00 (II tydzień) Indiana Jones - na tropie
nowej przygody
Uczestnicy wcielą się w rolę podróżników i odkrywców niezbadanych przestrzeni toruńskiego
lewobrzeża. Przeznaczony dla dzieci w wieku 7-12 lat. Bilety: 35 zł od dziecka/dzień, 160 zł od
dziecka/tydzień.
Centrum Sztuki Współczesnej

27–28.01. (poniedziałek-wtorek)
godz. 10:00-12:00 Tak Eco Bag
Dwudniowe zajęcia podczas których uczestnicy wraz z Tomaszem Przeździeckim będą
projektować wzór na nadruk na ekologicznych torbach bawełnianych. Wiek uczestników:
12–15 lat. Bilety: 30 zł.

29-31.01 (środa–piątek)
godz. 10:00–12:00 No i Baja
W oparciu o własne pomysły, jak i motywy zaczerpnięte z popkultury każdy z uczestników
zaprojektuje książeczkę z ilustracjami lub komiks. Prowadzenie: Tomasz Przeździecki. Wiek
uczestników: 10–15 lat. Bilety: 35 zł.

8.02. (sobota)
godz. 11:00 Ferie z książką „Szara krowa w żółte paski”
Warsztaty rodzinne prowadzone przez autorkę książki Urszulę T. Myszkorowską. Oprócz
dobrej zabawy będzie okazja, żeby porozmawiać z autorką książki. Wiek uczestników: 4–7 lat.
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl [2]. Bilety: 10 zł.

Pokazy filmowe dla dzieci w Kinie Centrum
W trakcie ferii wyświetlone zostaną filmy „Marona, psia opowieść”, „Basia 3” oraz „Szybcy i
śnieżni”. Bilety: 12 zł ulgowy, 14 zł normalny. Godziny seansów w repertuarze [3].
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

26.01. (niedziela)
godz. 16:00, 17:15 Wyszły w pole kurki trzy
Dwa koncerty z cyklu „Czas dla nas”, dedykowanego dzieciom. Jeden to solo, dwóch to duet,
a jak nazwać trzech, czterech, ośmioro wykonawców? Koncerty biletowane: 15zł - dziecko,
25zł - dorosły, 50zł - bilet rodzinny (1 dziecko + 2 dorosłych).

31.01. (piątek)
godz. 10:00 Próba generalna
Otwarta próba generalna przed koncertem „Taneczna gitara i heroiczny Beethoven”. Bilety: 6
zł od osoby.
Teatr Baj Pomorski

Strona 4 z 8

Ferie 2020
Opublikowano na www.torun.pl (https://www.torun.pl)
27-31.01., 3-7.02. (poniedziałek-piątek)
godz. 10:00-13:00 Ferie w Baju Pomorskim
Bezpłatne zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 7-12 lat, w maksymalnie 20-osobowych
grupach. Na zajęcia składają się: oprowadzanie po teatrze, animacje, warsztaty plastyczne,
muzyczne i lalkarskie. Zapisy: Bartosz Adamski, literacki@bajpomorski.art.pl [4]
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki
27-31.01., 3-7.02. (poniedziałek-piątek)
godz. 11:00 - 13:00 Ferie zimowe na Zamku
Animowane zwiedzanie zamku z warsztatami kaletnictwa oraz lekcjami historii na żywo.
Prowadzący opowie o rycerskich ideałach, zabierając uczestników w magiczną podróż w
czasie, kiedy to na zamku tętniło życie. Bilety: ½ ceny biletu wstępu na zamek. Zapisy pod
nr. tel. 56 653 97 22, 501 803 579.

9.02. (niedziela)
godz. 12:00-14:00 Bal karnawałowy
Impreza na zakończenie ferii w towarzystwie Komtura i braci zakonnych. Przybliżenie
dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem, kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości
muzycznej. Bilety: ½ ceny biletu wstępu na zamek. Zapisy pod nr. tel. 56 653 97 22, 501 803
579.
OPP Dom Harcerza
Jednodniowe warsztaty: plastyczne, wokalne, teatralne, czy instrumentalne. Przygotowane zostały
również zajęcia kilkudniowe z m.in.: robotyki, programowania w języku C++, multimedialnego
zastosowania komputera.
Pełny harmonogram zajęć w I tygodniu ferii. [5]
Pełny harmonogram zajęć w II tygodniu ferii. [6]
Młodzieżowy Dom Kultury
Dom kultury przygotował zajęcia: teatralne, plastyczne, taneczne, wokalne, muzyczne oraz filmowe.
Szczegółowy program. [7] Zapisy w portierni MDK lub telefonicznie: 56 622 46 37, 56 522 14 77.

NAUKOWE FERIE
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Na białe ferie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przygotowało warsztaty o fotografii, ptakach i
kosmosie. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 5 (zajęcia wtorkowe i piątkowe) oraz 7 lat ( zajęcia
środowe, czwartkowe, sobotnie i niedzielne). Bilety: 15 zł ulgowy, 17 zł normalny, 40 zł rodzinny
(maksymalnie 4 osoby, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe).
Harmonogram:

28.01., 4.02. (wtorki)
godz. 10:00-11:00 Ptaki w mieście
Uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać ptaki po śpiewie czy sylwetce. Poznają niezwykłe ich
zwyczaje oraz różnorodne potrzeby siedliskowe i pokarmowe. Wykonają również kolorowe
zawieszki wybranych gatunków.

29.01., 5.02. (środy)
godz. 10:00-11:00 Pudełko malujące światłem, czyli historia fotografii
Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zgłębić historię fotografii i zapoznać się w praktyce z
jedną z technik fotograficznych wynalezionych w XIX wieku, a wykonana samodzielnie ramka
sprawi, że każde zdjęcie będzie wyglądało jeszcze lepiej.
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30.01., 6.02. (czwartki)
godz. 10:00-11:00 Jak wprawiać obraz w ruch - czyli o historii animacji
Podczas interdyscyplinarnego warsztatu wprawimy kadry w ruch. Zastanowimy się jaką
kolejność powinna mieć nasza filmowa opowieść. Każdy zamieni się w twórcę, zrobi film i
zmierzy się z konstrukcją własnego zoetropu.

31.01., 7.02. (piątki)
godz. 10:00-11:00 Jak ogarnąć rok, by nie gonić go co rok
Postaramy się pomóc dzieciom utrwalić posiadaną już wiedzę, usystematyzować nazwy
miesięcy. Wraz z dziećmi przyjrzymy się życiu roślin i zwierząt w poszczególnych porach
roku. Uczestnicy wykonują swój własny podręczny kalendarz, na którym nie tylko zaznaczą
pory roku, ale również ważne dla nich daty.

1.02., 8.02. (soboty)
godz. 11:00-12:00 Statki kosmiczne niezwykłe i fantastyczne
Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się jak wyglądały statki kosmiczne, którymi odbywali swe
wyprawy pierwsi astronauci. Porównają prawdziwe statki kosmiczne z ich fantastycznymi
odpowiednikami znanymi z filmów i komiksów. Poznają ponadto jakie trudności muszą
przezwyciężyć naukowcy planujący misje na inne planety. Uzbrojeni w taką wiedzę będą
mogli zaprojektować i wykonać z dostępnych materiałów model własnego statku
kosmicznego.

2.02., 9.02. (niedziele)
godz. 13:00-14:00 Zaproś pszczoły do ogrodu
Warsztaty poświęcone pszczołom. Przyjrzymy się różnym gatunkom tych pożytecznych
owadów, poznamy budowę ich ciała i zwyczaje. Zastanowimy się również, czy miasto może
być miejscem przyjaznym dla owadów zapylających.
Centrum Innowacyjnej Edukacji w Młynie Wiedzy
Nowy oddział toruńskiego centrum nauki przygotował warsztaty teatralne, zajęcia z tworzenia gier
RPG, a także filmowy maraton kina grozy. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
Harmonogram:

30.01. (czwartek)
godz. 17:00-21:00 Dlaczego lubimy się bać?
Co sprawia, że horror, gatunek filmowy i literacki, ma tylu fanów? Dlaczego idziemy do kina,
albo siadamy przed telewizorem i chcemy obejrzeć coś strasznego, coś, co wywoła w nas
niepokój? Tego dowiedzą się uczestnicy maratonu filmowego „Dlaczego lubimy się bać?”.
Wyświetlone zostaną: „Kobieta w czerni” (reż. James Watkins, 2012) oraz „Kobieta w czerni
2: Anioł śmierci” (reż. Tom Harper, 2014). Projekcja poprzedzona będzie krótką prelekcją i
dyskusją na temat strachu. Dedykowane dla odbiorców powyżej 13 roku życia.

28.01., 4.02. (wtorki)
godz. 12:00-13:30 Odważ się buntować!
Warsztaty teatralne, których motywem przewodnim będzie odwaga. Poprowadzą je aktorzy z
Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. W trakcie zajęć uczestnicy będą pracowali za pomocą
dramy, improwizacji i technik choreograficznych, aby rozwijać kreatywne myślenie i
ciekawość świata. Na oba warsztaty obowiązuje limit miejsc. Zapisy przyjmowane są do 27
stycznia do godz. 16:00 pod adresem poczty elektronicznej:
d.nbujnarowska@centrumnowoczesnosci.org.pl [8]. W temacie wiadomości trzeba podać
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termin zajęć.

28.01. – warsztaty dla młodzieży w wieku 16-18 lat
4.02. – warsztaty dla młodzieży w wieku 13-15 lat
28.01-31.01. (wtorek-piątek)
godz. 12:00-14:30 Stwórz własną grę RPG
Walka ze smokiem? Pojedynek magów? A może próba przetrwania w postapokaliptycznym
świecie? Temat gry wybiorą uczestnicy zajęć. Dodatkową atrakcją będzie możliwość
zaprojektowania własnej figurki do gry. Warsztat jest dedykowany dla początkujących i
średnio-zaawansowanych graczy (od 13. roku życia). Zapisy trwają do 27 stycznia do godz.
16:00 pod adresem poczty elektronicznej: p.ciechanowski@centrumnowoczesnosci.org.pl [9].
INNE
Ogród Zoobotaniczny

Warsztaty przyrodnicze. Obowiązują zapisy. We wszystkich zajęciach dzieci mogą brać udział pod
opieką osób dorosłych. Za warsztaty nie jest pobierana dodatkowa opłata, natomiast uczestników
obowiązują bilety wstępu do ogrodu.
Harmonogram:

27.01., 29.01., 3.02., 5.02. (poniedziałki, środy)
godz. 11:00-12:00 Zabawki dla zwierząt
Uczestnicy przygotują ekologiczne zabawki dla zwierząt zamieszkujących ogród i wezmą
udział w pokazie ich karmienia.

28.01., 30.01., 4.02., 6.02. (wtorki, czwartki)
godz. 11:00-12:00 Domowe zwierzęta
Spotkania skierowane do najmłodszych miłośników przyrody, na których dowiedzą się, jakie
warunki należy zapewnić zwierzętom trzymanym w domu. Szczególną atrakcją będzie
możliwość kontaktu z żywymi zwierzętami (np. kawia domowa, chomik dżungarski, agama
brodata czy patyczaki).

31.01., 7.02. (piątki)
godz. 11:00-12:00 Zimowe obrączkowane ptaków
Dzieci wezmą udział w akcji "Zimowego obrączkowania ptaków", we współpracy ze
stowarzyszeniem Przyrodnicy 24 oraz studentami Wydziału Biologii i Nauk Weterynaryjnych
UMK. (40 gatunków ptaków można spotkać na terenie ogrodu).
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu
Specjalne zajęcia terapeutyczne na okres ferii (trwa jeszcze nabór):

Trening Pewności Siebie: zajęcia dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej;
Treningi z Zakresu Umiejętności Uczenia Się: warsztaty doskonalące, które pomogą dzieciom
i młodzieży osiągać sukcesy w rozwoju, w tym edukacyjne, na miarę ich możliwości
Treningi z Zakresu Kompetencji Emocjonalno – Społecznych: warsztaty doskonalące
umiejętności społeczne, które pomogą dzieciom i młodzieży osiągać sukcesy w budowaniu i
utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji.
Fot. Małgorzata Litwin
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Kategoria: Wakacje w mieście [10]

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/dsc_7347_1.jpg
[2] mailto:biblioteka@csw.torun.pl
[3] https://csw.torun.pl/repertuar/
[4] mailto:literacki@bajpomorski.art.pl
[5] http://www.domharcerza.torun.pl/pdf/Harmonogram%20I_TYDZIEN%20FERII_20_OPPDH+SZKOLY
_www.pdf
[6] http://www.domharcerza.torun.pl/pdf/Harmonogram%20II_TYDZIEN%20FERII_20_OPPDH+SZKOLY
_www.pdf
[7] https://www.facebook.com/MlodziezowyDomKulturyWToruniu/photos/a.216881418443317/18508
26591715450/?type=3&amp;theater
[8] mailto:d.nbujnarowska@centrumnowoczesnosci.org.pl
[9] mailto:p.ciechanowski@centrumnowoczesnosci.org.pl
[10] https://www.torun.pl/pl/torunpl/sport-i-rekreacja/wakacje-w-miescie
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