GOKiS W SIEKIERCZYNIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE
WAKACJE W ODK ZARĘBA 2017
26.06
PONIEDZIAŁEK
27.06 WTOREK
28.06 ŚRODA

29.06 CZWARTEK
30.07 PIĄTEK

Malowanie toru rowerowego na placu przed ODK -13.00 dzieci
młodzież
Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne (masa solna,
wyplatanki, origami, malowanie itp.) godz.13.00 dzieci
„Poznajemy mieszkańców łąki. Pszczółka Maja i jej przygody” – zajęcia
plastyczne, czytanie fragmentów bajki, wspólny śpiew 12.30 – 14.00
dzieci
Papierowe szaleństwo – gazetowa moda. Tworzymy przebrania z gazet
13.00 dzieci
Scrabble, Rummikub i inne łamigłówki – 12.30 – 14.00 dzieci młodzież

3.07
PONIEDZIAŁEK

„Z książką za pan brat”-rozmowy o książkach, czytaniu, ulubionej lekturze.
Wykonanie zakładek do książek. Ogłoszenie konkursu fotograficznego dla
dzieci „ Książka na wakacjach”. 12.30 – 14.00 dzieci

4.07 WTOREK
5.07 ŚRODA

Świat starych gier – kapsle, klasy, guma 12.30 – 14.00 dzieci

6.07 CZWARTEK

Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne godz.13.00 (masa
solna, wyplatanki, origami, malowanie itp.) (dzieci) 12.30-14.00- dzieci

7.07 PIĄTEK

W dżungli” – Co to jest dżungla i jakie żyją w niej zwierzęta-pogadanka.
Wykonanie przestrzennych prac plastycznych. Zgadnij, jakie to zwierzę Kalambury. 12.30-14.00- dzieci

10.07
PONIEDZIAŁEK
11.07 WTOREK

„Letnia łąka”- praca zbiorowa z kartonu, bibuły, kolorowego papieru. Zabawy
integracyjne. 12.30-14.00- dzieci

12.07 ŚRODA
13.07 CZWARTEK
14.07 PIĄTEK

17.07
PONIEDZIAŁEK

Czytanie wiersza pt. „Sowa” Jana Brzechwy. Wykonanie pracy plastycznej
(sowy) za pomocą wyciętych kółek (origami płaskie). 12.30-14.00- dzieci

Poznajemy stare gry i zabawy (kapsle, chowany, cymbergaj, klasy itp.)
12.30-14.00- dzieci i młodzież
Wakacyjne łamanie głowy- rebusy, zagadki, krzyżówki. Tworzenie
rymów. Zabawy integracyjne Godz. 12.30-14.00 dzieci
Wesoły świat gier i zabaw- edukacyjne gry i zabawy. 12.30-14.00 dzieci
„Kolory lata”- tworzenie wiersza i wykonywanie barwnych motyli. 12.3014.00 dzieci

Bezpieczny rower – poznajemy zasady ruchu drogowego, bezpieczne
poruszanie się rowerem – konkursy sprawnościowe godz. 14.00 (dzieci,
młodzież)
18.07 WTOREK
Mali tropiciele – gra terenowa dla dzieci – godz. 12.30
19.07 ŚRODA
Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne godz.14.00-15.30
(masa solna, wyplatanki, origami, malowanie itp.) (dzieci, młodzież)
20.07 CZWARTEK
Turniej tenisa stołowego godz. 14.00 (dzieci, młodzież)
21.07 PIĄTEK
Dookoła Gminy Siekierczyn – wycieczka rowerowa godz. 13.00 młodzież
24.07
Tworzenie rzeźby z kolorowych chrupek. Kalambury i inne zabawy.
PONIEDZIAŁEK
12.30 – 14.30 – (dzieci)
PONADTO (oddzielne ogłoszenia)
„Bajkowo, filmowo” bajki dla dzieci, Wycieczka do Goerlitz, Wycieczka na lotnisko Aeroklubu
Jeleniogórskiego, Wyjazd do kina, Wyjazd na mecz Zagłębia Lubin

GOKiS W SIEKIERCZYNIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE
25.07 WTOREK
26.07 ŚRODA
27.07 CZWARTEK
28.07 PIĄTEK
31.07
PONIEDZIAŁEK
1.08 WTOREK
2.08 ŚRODA
3.08 CZWARTEK
4.08 PIĄTEK
6.08 NIEDZIELA
7.08
PONIEDZIAŁEK
8.08 WTOREK
9.08 ŚRODA
10.08 CZWARTEK
11.08 PIĄTEK

Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne godz.13.00 (masa
solna, wyplatanki, origami, malowanie itp.) – (dzieci)
Podchody – gra terenowa. 13.00 dzieci młodzież
Poznajemy swoja wieś – piesza wycieczka dla dzieci (ciekawostki z
okolicy) godz. 13.00
Turniej koszykówki – boisko przy ODK w Zarębie godz. 13.00 (młodzież)
Gry i zabawy stolikowe. Wyłonienie mistrza gier. Gramy w Scrabble,
Rummikub, Piratów, Było sobie życie. Godz. 12.30-14.00
Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne godz.13.00 (masa
solna, wyplatanki, origiami, malowanie itp.) – (dzieci)
Czy to lata czy fruwa – konkurs papierowych samolotów 13.00 dzieci
Poznajemy stare gry i zabawy. Godz.13.00 (dzieci, młodzież)
Turniej tenisa ziemnego – Boisko przy ODK w Zarębie godz. 16.00
(młodzież, dorośli)
Turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora GOKiS (młodzież, dorośli)
Palcem po mapie – poznajemy świat. Dzieci 12.30 – 14.00
Rusz głową – gry planszowe, szachy, krzyżówki, puzzle. 12.30 – 14.30
(dzieci)
Turniej badmintona – boisko przy ODK. Godz.14.00 (dzieci, młodzież)
Rowerowy konkurs sprawnościowy – godz. 13.00 dzieci młodzież
Turniej piłki nożnej – boisko przy ODK 12.30. dzieci młodzież

14.08
PONIEDZIAŁEK
16.08 ŚRODA

„Nakrętkowe cudaki”. Tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem
nakrętek. Gra w kapsle na świeżym powietrzu. 12.30 – 14.30 (dzieci)
„KTO ZAGADKĘ ZGADNIE, TEGO NUDA NIE DOPADNIE”- rozwiązywanie
rebusów, quizów, zagadek.

17.08 CZWARTEK

Wycieczka rowerowa – „ Moja okolica - Gmina Siekierczyn jakiej nie
znam” godz. 13.00 (dzieci, młodzież)
Świat mojej wyobraźni – tworzymy najwymyślniejszego stwora-potwora
– zajęcia plastyczne. Dzieci 12.30 – 14.00

18.08 PIĄTEK

21.08
PONIEDZIAŁEK
22.08 WTOREK
23.08 ŚRODA
24.08 CZWARTEK
25.08 PIĄTEK

Węże- tworzenie węży z patyków, plasteliny, cekinów, wstążek, bibuły.
(materiały przynoszą dzieci). Zabawy integracyjne. 12.30 – 14.30

Pokaz talentów – 14.00 dzieci
Gry i konkursy sprawnościowe – godz. 13.00 (dzieci)
Wycieczka do lasu – pożegnanie odchodzącego lata godz. 13.00(dzieci)
Wygasłe wulkany – wycieczka, konkurs rysunkowy. Godz. 13.00 (dzieci,
młodzież)
Pożegnanie wakacji – ognisko z kiełbaskami (dzieci, młodzież)

Zajęcia w plenerze mogą ulec przesunięciu ze względu na pogodę
PONADTO (oddzielne ogłoszenia)
„Bajkowo, filmowo” bajki dla dzieci, Wycieczka do Goerlitz, Wycieczka na lotnisko Aeroklubu
Jeleniogórskiego, Wyjazd do kina, Wyjazd na mecz Zagłębia Lubin

