GOKiS W SIEKIERCZYNIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE
WAKACJE W ODK ZARĘBA 2015
27.06 SOBOTA
29.06
PONIEDZIAŁEK
30.06 WTOREK
1.07 ŚRODA
2.07 CZWARTEK
3.07 PIĄTEK

Piknik rodzinny – Boisko Orlik 2012 w Zarębie –godz. 14.00
Głośne czytanie fragmentów książki „Mikołajek” ( autorzy: Sempe, Goscinny).
Zapoznanie się. Zajęcia plastyczne. 12.30 – 14.30 dla dzieci
Praca przy komputerze-bezpieczny Internet. Moje kolorowe wakacjemalowanie farbami. 12.30 – 14.30 (dzieci)
„Plastusiowy pamiętnik”- głośne czytanie. Zajęcia techniczne. 12.30 – 14.30 (
dzieci0
Jak powstaje tęcza? Zajęcia praktyczne, plastyczne. 12.30 – 14.30 - dzieci
Życie krasnali-czytamy, rozmawiamy, tworzymy krasnale. 12.30 – 14.30
(dzieci)

6.07
PONIEDZIAŁEK

Malowanie toru rowerowego na placu przed ODK -13.00 dzieci młodzież
Praca przy komputerze – bezpieczny Internet. Wykonanie kolorowych motyli.
12.30 – 14.30 (dzieci)

7.07 WTOREK

Bezpieczny rower – poznajemy zasady ruchu drogowego, bezpieczne
poruszanie się rowerem – konkursy sprawnościowe godz. 13.00 (dzieci,
młodzież)
Mali tropiciele – gra terenowa dla dzieci – godz. 14.00

8.07 ŚRODA

Historia książki. Tworzymy własne książeczki. 12.30 – 14.00 ( dzieci)

9.07 CZWARTEK
10.07 PIĄTEK
13.07
PONIEDZIAŁEK

Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne godz.13.00 (masa
solna, wyplatanki, origami, malowanie itp.) (dzieci)
Turniej badmintona – boisko przy ODK. Godz.14.00 (dzieci, młodzież)
Bezpieczny rower – poznajemy zasady ruchu drogowego, bezpieczne
poruszanie się rowerem –konkursy sprawnościowe godz. 15.00 (dzieci,
młodzież)
Poznaj swoją gminę – zapoznanie się z literaturą regionalną, konkursy,
zagadki, rebusy. 12.30 – 14.30 (dzieci)

14.07 WTOREK
15.07 ŚRODA
16.07 CZWARTEK
17.07 PIĄTEK
20.07
PONIEDZIAŁEK
21.07 WTOREK

22.07 ŚRODA
23.07 CZWARTEK
24.07 PIĄTEK

Poznajemy stare gry i zabawy. Godz.13.00
Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne godz.13.00 (masa
solna, wyplatanki, origami, malowanie itp.) (dzieci, młodzież)
Poznajemy swoja wieś – piesza wycieczka dla dzieci, ciekawostki z
okolicy godz. 13.00
Turniej tenisa stołowego godz. 14.00 (dzieci, młodzież)
Wycieczka rowerowa – „ Moja okolica - Gmina Siekierczyn jakiej nie
znam” godz. 15.00 (dzieci, młodzież)
Bezpieczny rower – poznajemy zasady ruchu drogowego, bezpieczne
poruszanie się rowerem –konkursy sprawnościowe godz. 13.00 (dzieci,
młodzież)
Poznajemy stare gry i zabawy. Godz.13.00 (dzieci, młodzież)
Poznajemy swoja wieś – piesza wycieczka dla dzieci (ciekawostki z
okolicy) godz. 13.00Turniej piłki nożnej – boisko przy ODK godz. 13.00 (młodzież)

27.07
PONIEDZIAŁEK

Wycieczka rowerowa – „ Moja okolica - Gmina Siekierczyn jakiej nie
znam” godz. 13.00 (dzieci, młodzież)
Tworzenie rzeźby z kolorowych chrupek. Kalambury i inne zabawy. 12.30 –
14.30 – (dzieci)

28.07 WTOREK

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

29.07 ŚRODA
30.07 CZWARTEK

Dzieo z Franklinem- głośne czytanie, zajęcia plastyczne. 12.30 – 14.30 (dzieci)

31.07 PIĄTEK
2.08 NIEDZIELA
3.08
PONIEDZIAŁEK

Poznajemy swoja wieś – piesza wycieczka dla dzieci (ciekawostki z
okolicy) godz. 13.00
Turniej koszykówki – boisko przy ODK w Zarębie godz. 13.00 (młodzież)
Turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora GOKiS (młodzież, dorośli)
Wycieczka rowerowa – „ Moja okolica - Gmina Siekierczyn jakiej nie
znam” godz. 13.00 (dzieci, młodzież)
Zdrowe odżywianie. Sałatki owocowe i warzywne. Origami – zajęcia
plastyczne. 12.30 – 14.30 – (dzieci)

4.08 WTOREK

Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne godz.13.00 (masa
solna, wyplatanki, origiami, malowanie itp.) – (dzieci)

5.08 ŚRODA

Tworzenie strojów z gazet. Zabawy z chustą animacyjną i inne zajęcia
ruchowe. 12.30 – 14.30 – (dzieci)

6.08 CZWARTEK
7.08 PIĄTEK

Poznajemy stare gry i zabawy. Godz.13.00 (dzieci, młodzież)
Turniej tenisa ziemnego – Boisko przy ODK w Zarębie godz. 16.00
(młodzież, dorośli)

10.08
PONIEDZIAŁEK
11.08 WTOREK
12.08 ŚRODA
13.08 CZWARTEK
14.08 PIĄTEK

Rusz głową – gry planszowe, szachy, krzyżówki, puzzle. 12.30 – 14.30 (dzieci)

17.08
PONIEDZIAŁEK
18.08 WTOREK
19.08 ŚRODA
20.08 CZWARTEK

Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne godz.13.00 (masa
solna, wyplatanki, origiami, malowanie itp.) – (dzieci)
Poznajemy stare gry i zabawy. Godz.13.00 (dzieci, młodzież)

21.08 PIĄTEK
24.08
PONIEDZIAŁEK
25.08 WTOREK
26.08 ŚRODA
27.08 CZWARTEK
28.08 PIĄTEK
29-30 SOBOTANIEDZIELA

Rusz głową – gry planszowe, szachy, krzyżówki, puzzle. 12.30 – 14.30 (dzieci)
Poszukiwanie ukrytego bohatera książki. 12.30 – 14.30 – (dzieci)
W świecie bohaterów Walta Disneya. 12.30 – 14.30 – (dzieci)
14.08 „Przygoda z Przyrodą”- doświadczenia, zabawy. 12.30 – 14.30 – (dzieci)

Podchody – gra terenowa dla dzieci – 13.00 – (młodzież)

Wycieczka rowerowa – „ Moja okolica - Gmina Siekierczyn jakiej nie
znam” godz. 13.00 (dzieci, młodzież)
Dyskoteka małego człowieka – dyskoteka dla dzieci – godz. 17.00
Podsumowanie wakacyjnych spotkao w bibliotece. 12.30 – 14.30 – (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)
Rajd rowerowy „Zaręba - Siekierczyn – Frydlant” (młodzież, dorośli)

Zajęcia w plenerze mogą ulec przesunięciu ze względu na pogodę
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach rowerowych jest posiadanie kasku na głowę
PONADTO (oddzielne ogłoszenia)
„Bajkowo, filmowo” bajki dla dzieci
Wizyta radiowozu –bezpieczeostwo na drodze
Wizyta wozu bojowego Paostwowej Straży Pożarnej – ogieo jest naszym przyjacielem i
wrogiem
Wycieczka na lotnisko Aeroklubu Jeleniogórskiego
Wycieczka do Goerlitz
Wyjazd do kina
Wyjazd na mecz Zagłębia Lubin
Dzieo gliny – wycieczka do „Ceramiki” w Rudzicy (zajęcia z gliną, ognisko z kiełbaskami)

WAKACJE W DOMU KULTURY W SIEKIERCZYNIE
29.06
PONIEDZIAŁEK
30.06 WTOREK
1.07 ŚRODA
2.07 CZWARTEK
3.07 PIĄTEK
6.07 PONIEDZIAŁEK
7.07 WTOREK

Warsztaty gitarowe przeznaczone dla początkujących gitarzystów,
chcących osiągnąd podstawy gry na tym instrumencie. Zapraszamy w
godz. 14.00 – 16.00
Mikrofon dla każdego „Śpiewad każdy może” – bez ograniczeo
wiekowych – 14.00
Gry i zabawy dla najmłodszych. godz. 14.00 – 16.00
Gry i zabawy dla młodzieży godz. 14.00 – 16.00
Dyskoteka dla młodzieży, godz. 17.00
Warsztaty perkusyjne dla początkujących. Zapraszamy w godz. 14.00
– 16.00
Klub szachowy – turniej. Godz. 15.00
Praca przy komputerze – bezpieczny Internet. Wykonanie kolorowych
motyli.12.30-14.30

8.07 ŚRODA
9.07 CZWARTEK

Konkurs na najlepszego Dj’a w Siekierczynie (każdy prezentuje
piosenkę z komentarzem) godz. 16.00
Turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora GOKiS. Godz. 14.00
Historia książki. Tworzymy własne książeczki. 12.30-14.30

10.07 PIĄTEK

13.07
PONIEDZIAŁEK
14.07 WTOREK
15.07 ŚRODA
16.07 CZWARTEK
17.07 PIĄTEK

Turniej piłki nożnej, godz. 14.00 (w razie złej pogody dyskoteka o
godz. 17.00)

Poznaj swoją gminę – zapoznanie się z literaturą regionalną, konkursy,
zagadki, rebusy. 12.30-14.30

20.07
PONIEDZIAŁEK
21.07 WTOREK
22.07 ŚRODA
23.07 CZWARTEK
24.07 PIĄTEK
27.07
PONIEDZIAŁEK
28.07 WTOREK
29.07 ŚRODA
30.07 CZWARTEK
31.07 PIĄTEK
3.08 PONIEDZIAŁEK
4.08 WTOREK
5.08 ŚRODA

Tworzenie rzeźby z kolorowych chrupek. Kalambury i inne zabawy. 12.3014.30
Dzieo z Franklinem- głośne czytanie, zajęcia plastyczne. 12.30-14.30

Zdrowe odżywianie. Sałatki owocowe i warzywne. Origami – zajęcia
plastyczne. 12.30-14.30

6.08 CZWARTEK

Tworzenie strojów z gazet. Zabawy z chustą animacyjną i inne zajęcia
ruchowe. 12.30-14.30

7.08 PIĄTEK
10.08 PONIEDZIAŁEK
11.08 WTOREK
12.08 ŚRODA
13.08 CZWARTEK
14.08 PIĄTEK
17.08 PONIEDZIAŁEK
18.08 WTOREK

Rusz głową – gry planszowe, szachy, krzyżówki, puzzle. 12.30-14.30
Poszukiwanie ukrytego bohatera książki. 12.30-14.30

Warsztaty perkusyjne dla początkujących. Zapraszamy w godz.
14.00 – 16.00
Konkurs sprawnościowy dla najmłodszych. Godz. 14.00
Praca przy komputerze – bezpieczny Internet.
Moje kolorowe wakacje – malowanie farbami. 12.30-14.30

19.08 ŚRODA
20.08 CZWARTEK

Młodzież chłopcy kontra młodzież dziewczęta – mecz w dwa
ognie. Godz. 14.00
Dyskoteka dla przebieraoców. Godz. 15.00
Tworzenie własnej pocztówki z wakacji – zajęcia plastyczne. 12.30-14.30

21.08 PIĄTEK

Dyskoteka dla młodzieży, godz. 17.00

24.08 PONIEDZIAŁEK

Warsztaty gitarowe dla początkujących. Zapraszamy w godz.
14.00 – 16.00
Zabawy z piłką dla najmłodszych. Godz. 14.00

25.08 WTOREK

Podsumowanie wakacyjnych spotkao w bibliotece. 12.30-14.30

26.08 ŚRODA
27.08 CZWARTEK
28.08 PIĄTEK
29.08 SOBOTA

Odwiedzamy Izbę Pamięci w Siekierczynie (omówienie
egzemplarzy) godz.14.00
- II wakacyjny turniej tenisa stołowego godz. 17.00
O.D.W Ostatnia dyskoteka wakacyjna. Godz. 17.00
Pożegnanie wakacji (piknik rodzinny) –boisko w Siekierczynie –
godz.15.00

