
Ostrowskie Centrum Kultury 
 
W związku z planowanym strajkiem w szkołach Ostrowskie Centrum Kultury 
proponuje w dniu 8 kwietnia bezpłatne seanse filmowe w OCK dla dzieci oraz ich 
opiekunów. 

 
1. Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica (95 min.) – 

premiera 8 marca 
2. Mirai (100 min.) – japoński, animowany, premiera odbyła się 1 lutego 

 
Godziny seansów: 10.00 i 12.00. 
 

 
 
Biblioteka - Zgraj się z Biblioteką 

 
 

     Filia nr 1, godz. 10.00-14.00 
      ul. Batorego 2  - Szkoła Podstawowa nr 11 
 

 gry komputerowe dla najmłodszych 

 zajęcia z książką połączone z głośnym czytaniem  

 gry planszowe dla najmłodszych 

 
 
      Filia nr 7 dla Dzieci i Młodzieży, godz. 10.00-14.00 
      ul. Królowej Jadwigi 3 - Szkoła Podstawowa nr 4 
 

 wielkie granie: planszowe i stolikowe  

 zabawy ruchowe na podłodze  

 zabawy ruchowe przy tablicy interaktywnej 

 zabawy z chustą i tunelem animacyjnym 

 warsztaty tworzenia kreatywnych kolorowanek antystresowych i mandali 

 

 

Mediateka, 

 godz. 8.00-18.00,  ul. Kolejowa 24B 

Gry i zabawy w Bajkotece, godz. 8.00-18.00 

 Bajkoteka -11 stanowisk do zabawy (komputery, tablety, PS4)  



 6 stanowisk do zabaw klockami K'nex/Lego Duplo lub do zajęć plastycznych 

 Zabawa i nauka z wykorzystaniem platformy Code.org i robotów Jimu 

 Robotyka - 10 stanowisk komputerowych do zajęć z kodowania + dwa 

stanowiska do prac z programami graficznymi, pokaz robotów Jimu 

Zajęcia muzyczne 

 Studio Komeda - jednorazowo dla 6 osób, możliwość nagrania piosenki  

(obowiązują zapisy) 

 Seanse filmowe w kinie dla 6. osób  

(dzieci oglądają filmy pod opieką rodzica lub innej osoby dorosłej) 

  8.00 - 10.00  „Sezon na misia” 

10.30 - 12.30  „Gdzie jest Dory?” 

13.00 - 15.00  „Tupot małych stóp”   

(obowiązują zapisy) 

 Klub gier planszowych 
 

Cztery stanowiska dla (2 - 4 grających). 
 

 
 

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  
 
zaprasza do udziału w wiosenno-wielkanocnych warsztatach plastycznych w dniach 
08.04.2019-12.04.2019. 

 
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy 1-5 szkoły 

podstawowej. Grupy prosimy zgłaszać telefonicznie 62 592 80 52. Dzieci muszą 
znajdować się pod opieką nauczycieli lub rodziców. Muzeum nie bierze 
odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. 

 
W związku z możliwym strajkiem nauczycieli zajęcia wyjątkowo odbywają się 

bezpłatnie.  
 
W trakcie godzinnych zajęć plastycznych dzieci będą mogły wykonać 

papierowe zające, kurczaczki oraz inne ozdoby wielkanocne, z których następnie 
stworzą własny stroik wiosenno-wielkanocny. Serdecznie zapraszamy. 


