
13.10.2014 KulturalnyBajtel.pl - czyli jak się nie nudzić na Śląsku

http://www.kulturalnybajtel.pl/calendar/15/12782-1-Rodzinny-Walking-z-W%C3%B3zkiem-na-orientacj%EF%BF%BD-Katowice-Dolina-Trzech-Staw%C3%… 1/3

WYSZUKIWARKA:

NAJBLIŻSZE, WYBRANE
WYDARZENIA (więcej wydarzeń
znajdziecie w kalendarzu)

POPOŁUDNIOWE CZYTANIE BAJEK

DZIECIOM

Miejska Biblioteka w waszych miastach

serdecznie zaprasza dzieci na głośne

czytanie bajek.

Miejsca: 

Katowice: wtorek ...

Sosnowic: poniedziałek ..., środa ...

___________________________________

do 16.10.2014 PSZCZÓŁKA MAJA - FILM

Uskrzydlająca opowieść o najbardziej

rezolutnej pszczółce świata w zupełnie

nowej odsłonie wreszcie na wielkim ekranie! 

Miejsce: Ruda Śląska, Kino Patria

czytaj więcej ...

___________________________________

13.10.2014 LEKCJA POKAZOWA

KULTURALNY MISZMASZ

2014.10.13

"MAMO, TATO CHODŹMY NA KONCERT"

Czy byliście kiedyś z dziećmi w Studiu

Koncertowym Radia Katowice? Jeśli nie, to

rezerwujcie sobie czas zaraz po niedzielnym

obiedzie. 19 października o godz. 16.00 w

ramach cyklu koncertowego „Mamo, Tato

chodźmy na koncert!” odbędzie się „Muzyczna

Bajka”. Tym razem o historii pewnej skradzionej

melodii opowiedzą babcia, dozorca, kotka i

grajek.  Jaki jest związek tej kryminalnej zagadki

z występującym na scenie kwartetem dowiedzą

się mali widzowie, uważnie śledząc

przedstawienie, którego przesłaniem jest

radość płynąca ze wspólnego muzykowania.

Polecamy ten koncert tym goręcej, że jesteśmy

patronem medialnym tego wydarzenia.

więcej o wydarzeniu ...

Czytaj więcej...

2014.10.10

A MOŻE BY TAK SPRÓBOWAĆ BASEBALLU:)

 

 

Choć baseball znamy głównie z amerykańskich

filmów i większość z nas pamięta jak ćwiczył go

Kevin Arnold w cudownych "Cudownych

Latach", to ta niezwykle rodzinna dyscyplina

sportu zdobywa coraz większe rzesze

sympatyków także u nas. Już wkrótce rusza

szkolenie dzieci w tej tajemniczej dla wielu

dyscyplinie...

 

czytaj więcej...

Czytaj więcej...

2014.10.09

TAK BYŁO W SOBOTĘ :)

czyli jak się nie nudzić na Śląsku

1 Rodzinny Walking z Wózkiem na

orientację, Katowice, Dolina

Trzech Stawów

Data: pa� 12, 2014 11:00:00

Szczegóły:

 

 

1 Rodzinny Walking z Wózkiem na

orientację  to idealna propozycja dla

rodzin, które w niedzielne

przedpołudnie chcą aktywnie spędzić

czas z dzieckiem. Niespełna 4 km

spacer ukaże atrakcyjne zakątki

Doliny 3 Stawów w Katowicach,

podczas którego rodzice będą

musieli wykazać się

spostrzegawczością oraz

umiejętnością współpracy drużynowej

podczas rozwiązywania specjalnie

przygotowanego przez Organizatorów

Quizu.

W trakcie Walkingu Partnerzy

przygotowali wiele atrakcji i

niespodzianek, które będą częścią

zmagań o główne nagrody, m.in.:

drewniane zabawki, książki oraz

gadżety ufundowane przez patronów

medialnych.

Zatem pociechy do wózków, pieluchy

do torby i startujemy 12

października o godzinie 11:00 z

Placu Żołnierza Polskiego przy

ulicy Granicznej w Katowicach. Dla

wszystkich uczestników Organizatorzy

przygotowali pamiątkowe dyplomy.

Wstęp wolny!
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BASEBALLU

Klub Sportowy Rawa Katowice zaprasza

wszystkie dzieci z klas 1-3 na zajęcia

baseballu od 17:00 do 18:30. Pierwszy

trening BEZPŁATNY.

Miejsce: Katowice

czytaj więcej ...

___________________________________

codziennie (oprócz poniedziałków)

ZWIEDZANIE ZAMKU W BĘDZINIE

Zrewitalizowane Wzgórze to idealne miejsce

na popołudniowy spacer, podczas którego

każdy znajdzie coś dla siebie. Jest i plac

zabaw dla dzieci, a także wiele miejsc, które

pozwalają na obcowanie z "żywą historią".

Warto też odwiedzić sam zamek, jednak w

każdy wtorek można go zwiedzać

bezpłatnie. Polecamy!

Miejsce: Będzin, Zamek

czytaj więcej ...

___________________________________

codziennie (oprócz poniedziałków)

ŚRODOWISKA PRZYRODNICZE

GÓRNEGO ŚLĄSKA - WYSTAWA

Taka wystawa to swoisty spacer po lesie w

centrum miasta. Ukazuje ona faunę i florę

lasów Górnego Śląska. Spotkamy tam m.in.

ptaki szukające pożywienia lub kąpiące się

w kałuży, walczące ze sobą jelonki rogacze,

kuny, wiewiórki, borsuki, szerszenie i inne

owady. To, ile zobaczymy zależy od tego

jak dobrze wytężymy nasz wzrok...

Miejsce: Bytom, Muzeum Górnośląskie

czytaj więcej ...

___________________________________

Gry planszowe to doskonała rozrywka dla całej

rodziny. A że powoli zbliża się zmiana czasu i

coraz dłuższe jesienne wieczory, warto

przygotować się na ciekawą zabawę w domu. 

W Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Katowicach w zeszłą sobotę odbyło się

Przedpołudnie z grami planszowymi, którego

organizatorem był  Kulturalny Bajtel. 

Zobacz, jak było ...

Czytaj więcej...

2014.10.02

JUŻ RUSZYŁA KOLEJNA AKCJA "ZBIERAMY

ŻOŁĘDZIE"

 

 

Skoro mamy jesień, to jest to czas zbierania

jesiennych skarbów, kasztanów, żołędzi, a dla

smakoszy oczywiście grzybów. Gdy jednak

mamy pełne kosze i pudła żołędzi, całe półki

zastawione przez kasztaniaki, a nasze maluchy

czując zew zbieracza zbierać nie przestają, to

tylko powód do radości. Bo żołędzie oprócz

tego, że świetnie nadają się do kreatywnych

zabaw w domu, są też smakołykiem.

Niekoniecznie dla nas, ale już w zoo znajdą

wielu smakoszy. I właśnie już wkrótce w Zoo w

Chorzowie ruszy konkurs i zbiórka tych

pyszności...

 

czytaj więcej...

Czytaj więcej...

2014.10.02

GDY NIE MA DZIECI W DOMU:) 

Jak wiadomo szczęśliwe dzieci, to także

zadowoleni rodzice, a rodzice też potrzebują się

Strona organizatora TUTAJ

Wróć
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WIĘCEJ WYDARZEŃ

___________________________________

zrelaksować. Czasami należy się nam przecież

wypoczynek:) A gdy nie ma w domu dzieci , to

jesteśmy niegrzeczni:) Kulturalny Bajtel z myślą

o rodzicach właśnie przygotował zupełnie

subiektywne propozycje na spędzenie czasu

wolnego, znajdziecie je w zakładce dla

rodziców/wydarzenia.

czytaj więcej...

Czytaj więcej...

2014.09.01

ARCHIWUM KULTURALNEGO

MISZMASZU

Jeśli chcecie zobaczyć, co działo się wcześniej i

przeczytać nasze archiwalne wpisy, zobaczyć,

gdzie byliśmy, co robiliśmy i co, mamy nadzieję,

Was nie ominęło:) zapraszamy do naszego

archiwum:)

 

czytaj więcej...

Czytaj więcej...
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