WAKACJE W DOMU KULTURY W SIEKIERCZYNIE
27.06
PONIEDZIAŁEK
28.06 WTOREK
29.06 ŚRODA

Warsztaty gitarowe dla początkujących od godz. 14.00

30.06 CZWARTEK

Gry i zabawy dla młodzieży (wakacje z logiką-rebusy, zagadki) godz.
14.00

1.07 PIĄTEK
4.07
PONIEDZIAŁEK
5.07 WTOREK

Dyskoteka dla młodzieży od godz. 17.00
Warsztaty perkusyjne dla początkujących od godz.14.00

6.07 ŚRODA
7.07 CZWARTEK

8.07 PIĄTEK
12.07 WTOREK

14.07 CZWARTEK
19.07 WTOREK
22.07 PIĄTEK
26.07 WTOREK
29.07 PIĄTEK
2.08 WTOREK

4.08 CZWARTEK

8.08
PONIEDZIAŁEK
9.08 WTOREK

Mikrofon dla każdego- śpiewanie na scenie godz. 14.00
Gry i zabawy dla najmłodszych (konkurencje sprawnościowe) godz.
14.00

Klub szachowy- turniej o godz, 15.00
Zapoznanie się uczestników wakacyjnych zajęć . Zabawy integracyjne.
Zajęcia z cyklu „Duże i małe podróże” (odwiedzimy Wietnam). 12.3014.00- dzieci
Komputer to też kolega, gry komputerowe o charakterze logicznym
Turniej tenisa stołowego o godz. 14.00
Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci pt. "MOJE NAJPIĘKNIEJSZE
WSPOMNIENIE Z WAKACJI..." Technika dowolna. Oddawanie prac do 11
sierpnia.
Dzień indiański. Historia Indian. Czytanie legend indiańskich.
Wykonywanie amuletów. godz. 12.30-14.00- dzieci
Turniej piłki nożnej godz. 14.00 ( Orlik SP )
Zajęcia z cyklu „Duże i małe podróże”(odwiedzimy Meksyk). Czytanie
fragmentu książki „Apetyt na Meksyk. Familia” autorstwa Katarzyny
Węgierek. Wykonywanie zadań i prac plastycznych związanych z
tematem zajęć. godz. 12.30-14.00- dzieci
Wakacyjne łamanie głowy- rebusy, zagadki, krzyżówki. Tworzenie
rymów. Zabawy integracyjne. godz. 12.30-14.00- dzieci
Spotkanie z myśliwym „Odgłosy lasu” godz. 16.00 dzieci i młodzież
Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora GOKiS
Turniej koszykówki 3x3 Junior. Orlik Siekierczyn
Turniej piłki siatkowej
Gry i zabawy stolikowe. Wyłonienie mistrza gier. Gramy w Scrabble,
Rummikub, Piratów, Nogi Stonogi oraz w grę Było sobie życie.
godz. 12.30-14.00- dzieci
Słuchanie bajki z serii Mądre bajki z całego świata pt. „Kłótliwe
sąsiadki”. Przedstawienie scenki dramowej, wykonanie ilustracji oraz
prac związanych z wysłuchaną bajką. godz. 12.30-14.00- dzieci
Warsztaty perkusyjne dla początkujących od godz. 14.00
Mała Mi, panna Migotka i inne dziewczyny z Krainy Muminków.
Malowanie własnego Muminka – zajęcia plastyczne oraz czytanie

10.08 ŚRODA
11.08 CZWARTEK

12.08 PIĄTEK
16.08 WTOREK

17.08 ŚRODA
18.08 CZWARTEK

19.08 PIĄTEK
22.08
PONIEDZIAŁEK
23.08 WTOREK
24.08 ŚRODA
25.08 CZWARTEK
26.08 PIĄTEK

fragmentu opowieści z krainy Muminków. godz. 12.30-14.00- dzieci
Konkursy sprawnościowe dla najmłodszych ( tor przeszkód ) godz. 14.00
Młodzież chłopcy kontra młodzież dziewczęta ( mecz piłki plażowej basen ) o godz, 14.00
-„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”- tworzenie plakatów
promujących naszą gminę. Zapoznanie się z biblioteczką regionalną. Gry
i zabawy. godz. 12.30-14.00- dzieci
Dyskoteka dla przebierańców od godz. 15.00
Konkursy dla młodzieży o tematyce sportowej od godz. 14.00
Dzień sławnych ludzi- poszukiwanie informacji, tworzenie pracy na
temat wybranej osoby. Kalambury i gry słowne. godz. 12.30-14.00dzieci
Warsztaty gitarowe dla początkujących od godz. 14.00
Zabawy z piłką ( podrzuty, żonglerka, podbijanie piłki głową od godz.
14.00
Podsumowanie wakacyjnych spotkań i konkursu przy słodkim
poczęstunku. Godz. 12.30-14.00- dzieci
Odwiedzamy Izbę Pamięci w Siekierczynie- godz. 14.00
II wakacyjny turniej tenisa stołowego, od godz. 14.00
Karaoke, śpiewanie z ekranem, godz. 14.00
„ Zuzia, lalka nie duża” zabawa dla najmłodszych, godz. 14.00
Artyści dla wszystkich- występy lokalnych artystów, godz. 14.00
granie i śpiewanie przy ognisku, ( plac przy GOKiS ) godz. 16.00
O.D.W. Ostatnia dyskoteka wakacyjna od godz. 17.00

