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W czasie ferii z MCK dzieci si´
nie nudzà!

W pierwszym tygodniu ferii razem z Niepublicznà
Szko∏à Muzycznà Camerata Vladislavia zosta∏y zorga-
nizowane kilkudniowe warsztaty nauki gry na ró˝nych
instrumentach. Efekty pracy m∏odych, nierzadko de-
biutujàcych muzyków mo˝na by∏o podziwiaç podczas
wspólnego koncertu uczestników warsztatów i uczniów
szko∏y.

Odby∏y si´ te˝ warsztaty taneczne hip hop i disco
dance. Du˝à niespodziankà by∏ pokaz taƒca z mo˝liwoÊ-
cià nauki w wykonaniu zwyci´zcy II edycji programu
You Can Dance - Po prostu taƒcz - Artura Cieciórskiego
(8-krotnego mistrza Êwiata w Disco Freestyle).

Z kolei amatorzy sztuki teatralnej mogli wziàç udzia∏
w interaktywnym spektaklu kabaretowym w wykonaniu
Teatru Trójka z Bydgoszczy.

Karnawa∏ w tym roku trwa wyjàtkowo d∏ugo, a jak
karnawa∏, to oczywiÊcie bale przebieraƒców i maski.
Dzieci mog∏y puÊciç wodze swojej fantazji i podczas
animacji plastycznych, które w ramach wolontariatu
poprowadzi∏ Pan Mateusz Zduniak, przygotowa∏y ró˝-
nokolorowe maski, wÊród których przewa˝a∏y motywy
z motylami.

W programie ferii nie mog∏o zabraknàç propozycji
filmowych nowoÊci: odby∏y si´ trzy projekcje bajek:
„Skubani”, „Królowa Êniegu” i fenomenalnych „Robacz-
ków z Zaginionej Doliny”. Zw∏aszcza ten ostatni film
spotka∏ si´ z bardzo dobrym przyj´ciem przez najm∏od-
szych widzów. TreÊç i forma „Robaczków” zdecydo-
wanie odbiegajà od dotychczas oglàdanych animacji,
choçby z uwagi na brak dialogów, a jedynie z dêwi´kami
wynikajàcymi z wydarzeƒ na ekranie i ilustrujàcà obraz
muzykà.

Od kilku lat MCK organizuje te˝ wycieczki, które
cieszà si´ ogromnym zainteresowaniem. W tym roku
bawiliÊmy si´ w centrum rozrywki Kinder Park w Toru-
niu, ale te˝ odwiedziliÊmy nowo otwarty toruƒski

obiekt Centrum NowoczesnoÊci - M∏yn Wiedzy. Jest
to pierwsze w regionie kujawsko-pomorskim centrum
nauki, gdzie w odrestaurowanych dawnych m∏ynach
Richtera, na przestrzeni 6 pi´ter znajdujà si´ sale wysta-
wiennicze i pracownie naukowe, s∏u˝àce nauce i zaba-
wie. W centrum na zwiedzajàcych czekajà dwie sta∏e
ekspozycje „O obrotach” w odniesieniu do dzie∏a Mi-
ko∏aja Kopernika oraz „Rzeka” - nawiàzujàca do prze-
p∏ywajàcej przez Toruƒ Wis∏y, obejmujàca model rzeki
od êróde∏ do ujÊcia. Na pozosta∏ych pi´trach znajdujà
si´ wystawy czasowe. ObejrzeliÊmy m.in. ekspozycj´
„˚ycie”, której tematem jest anatomia cz∏owieka.
Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏ si´ fantom cz∏owieka,
gdzie mo˝na by∏o wyjàç i zobaczyç, jak wyglàda serce
cz∏owieka czy wàtroba. Wystawa „Fenomeny elektrycz-
noÊci” pozwoli∏a dowiedzieç si´ poprzez samodzielne
doÊwiadczenia czy cz∏owiek mo˝e byç baterià. Przy 11
stanowiskach prezentacji „Niemo˝liwe” poznaliÊmy
zjawiska optyczne wykorzystywane przez iluzjonistów
i nie tylko. Uczniowie z du˝ym zainteresowaniem ko-
rzystali z interaktywnych eksponatów, odkrywali w so-
bie ˝y∏k´ naukowca, robili mnóstwo zdj´ç i z ˝alem
opuszczali to ciekawe i niezwyk∏e miejsce. Na zakoƒcze-
nie zwiedzania czeka∏a na uczestników jeszcze jedna
atrakcja - warsztaty „Nauka od kuchni”. Przy samodziel-
nych stanowiskach dzieci mog∏y udaç si´ w podró˝
badawczà do krainy smaku, sprawdziç czy tak samo
wszyscy go odczuwajà, przygotowaç z masy solnej oko-
licznoÊciowe serduszka. Wycieczka odby∏a si´ 14 lute-
go.

Mamy nadziej´, ˝e czas sp´dzony z nami pozwo-
li∏ Wam zregenerowaç si∏y. Dzi´kujemy za udzia∏
we wspólnej zabawie i zapraszamy za rok!

         Kasia Kaliszewska
     (info: mlynwiedzy.org.pl)

Z roku na rok, na czas wypoczynku zimowego, MCK stara si´ przygotowaç dla najm∏odszych jeszcze
bardziej atrakcyjnà, ciekawà i ró˝norodnà ofert´.
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