Program Festynu Rodzinnego
Piknik z książką
13.05.2017 r. - godz. 13:00 – 17:00
ul. Górnicza 64 – Herby
wstęp wolny
Teren przed Biblioteką
Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach – Filia nr 4
Zabawy dla dzieci: Zrób sobie bajkowe zdjęcie z bohaterami bajek, Wspólne rysowanie, Pociąg do
biblioteki, Obraz z książką w tle, Biblioteczna Aleja Gwiazd, Kto się tu ukrywa.
Wydawnictwa i księgarnie zapraszają na kiermasz, na którym będzie można kupić książki po
promocyjnych cenach, uzyskać autograf od autorek Ewy Ziółkowskiej - Darmas i Renaty GłasekKęskiej.
Zapraszamy na stoiska wydawnictw: Jedność, Literatura, Na Stronie, STON, księgarni TAK Czytam,
Towarzystwa Wiedzy o Dawnych Kulturach w Kielcach.
Muzeum Historii Kielc zaprasza na
- historyczny spacer po osiedlu Herby (zapisy przy stoisku MHK)
-Wózek z historią - wystawę plenerową
- punkt graficzny drukujący pamiątkowe dyplomiki z udziału w pikniku
- punkt wykonujący pamiątkowe przypinane znaczki z udziału w pikniku
50 lat minęło –Historia szkoły, Stare Herby - wystawy fotografii przygotowana przez nauczycieli
i młodzież Gimnazjum nr 13

W bibliotece
Zabawy z grami planszowymi, figurowymi i innymi dla dzieci i dorosłych - GryFIK
Wystawa Czwóreczka w obiektywie
14:00 – 14:30 Spotkanie autorskie z Ewą Ziółkowską – Darmas
14:45 – 15:15 Spotkanie autorskie z Renatą Głasek- Kęską

Scena
13:00 – 13:05 Informacje ogólne o festynie
13:05 – 13:20 Była sobie żabka - inscenizacja, Kraina Lodu, Ulicznicy - pokaz tańców:
w wykonaniu dzieci z PS nr 2
13:25 – 13:50 Śpiąca królewna przedstawienie w wykonaniu uczniów Z S O nr 28
13:55 – 14:30 Nauka Tańca Zumba
14:35 – 15:00 Festiwal talentów
15:05 – 15:30 Pokaz tańca z Akademii Tańca Dance Fit
15:35 – 16:00 Teatr Quadro zaprasza na spotkanie z krasnalem Kłopotkiem Jagódką. Chętni
będą mogli zrobić sobie pamiątkową fotografię z krasnalem.
16:05 – 16 45 Festiwal Talentów
16:50 – 17:00 Rozstrzygnięcie konkursu dla najaktywniejszego uczestnika festynu

Boiska szkolne
Straż Miejska - pokaz tresury psa patrolowego. Będzie można uzyskać informacje o tym jak
zachowywać się w kontaktach z psami, jak unikać niebezpieczeństwa w przypadku ich agresji.
Zabawy z psem patrolowym: gra w piłkę, przeciąganie liny.

Gry, zabawy i zawody sportowe przygotowane i prowadzone przez Stowarzyszenie Biegacz
Świętokrzyski oraz nauczycieli ZSO 28. Między innymi: konkurs rzutów karnych (piłka nożna)
wyścigi, kącik gier z dawnych lat, gra w kręgle, rzut piłką do celu, ringo, tenis, badminton.
Pokaz karate przygotowany przez Klub Karate Morawica

Teren wokół Szkoły
Gry i zabawy z Przedszkolem Samorządowym nr 2 - Zabawy z chustą animacyjną - Rybak i złota
rybka, Wilk i zając, Kubuś Puchatek i przyjaciele, wykonywanie z materiałów plastycznych
i surowców wtórnych postaci z ulubionej bajki, malowanie twarzy dzieciom, quiz bajkowy - Z jakiej
jestem bajki?, Zgadnij, co trzymasz w ręce? - odgadywanie rekwizytów z bajek umieszczonych
w worku, zabawy manualne z modeliny w/g inwencji dzieci.
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach - Kręci mnie bezpieczeństwo Każdy uczestnik festynu będzie mógł oznakować swój rower, wykonać odbitkę palca, uzyskać
wskazówki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Będzie można wsiąść do radiowozu i na
motocykl policyjny, a także wykonać pamiątkowe zdjęcie z makietą policjanta na motorze.
Zorganizowany zostanie quiz z zakresu bezpieczeństwa osobistego i w ruchu drogowym.
- Pokazy udzielania pierwszej pomocy Ratownictwa Medycznego Festina Lente.
Podróż Wehikułem do czasów staropolskich szkół - uczestników zabiorą w podróż studentki
pedagogiki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Można będzie zasiąść w starej ławce szkolnej
wyposażonej w atrament, kałamarz, gęsie pióra i stalówki i pod czujnym okiem guwernantek nabyć
pierwsze szlify kaligrafii, którymi ozdobią swoją własną książeczkę dotyczącą profilaktyki uzależnień.
Gry i zabawy z dawnych lat, nauka chodzenia na szczudłach – Muzeum Zabawek i Zabawy
Dodatkowe atrakcje przygotowane przez Centrum Rozrywki K.R.A.M. Raj Urwisa, Kawkę
Zabawkę Akademię Kreatywności: dmuchany zamek do skakania, Strefa Malucha, zabawa
z tańcem dla dzieci, malowanie buzi, skręcanie baloników, rysowanie kredą ilustracji do wierszy
Tuwima i Brzechwy.
Zespół Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii
Honorowej, składanie i rozkładanie broni.
Kącik porad fryzjerskich, pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Wodociągi Kieleckie – wrócimy do dawnych lat pijąc wodę z saturatora.
Zapraszamy także na lody ze Złotej i watę cukrową.
Dla uczestników spotkania, którzy wezmą udział w największej liczbie imprez przewidujemy
nagrody oraz słodkie niespodzianki. Będzie można zdobyć bezpłatne wejściówki do Muzeum
Zabawek i Zabawy, Bawialni dla dzieci Raj Urwisa, do Laser Game, na lekcje tańca w Dance Fit.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane ze sceny w dniu festynu o godz. 13:00.

