GOKiS W SIEKIERCZYNIE ZAPRASZA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE
WAKACJE W OSIEDLOWYM DOMU KULTURY W ZARĘBIE
27.06
PONIEDZIAŁEK
28.06 WTOREK
29.06 ŚRODA

30.06 CZWARTEK
1.07 PIĄTEK
4.07
PONIEDZIAŁEK
5.07 WTOREK

6.07 ŚRODA

7.07 CZWARTEK
8.07 PIĄTEK
11.07
PONIEDZIAŁEK

12.07 WTOREK
13.07 ŚRODA

14.07 CZWARTEK
15.07 PIĄTEK

Zapoznanie się uczestników wakacyjnych zajęć . Zabawy integracyjne.
Zajęcia z cyklu „Duże i małe podróże” (odwiedzimy Wietnam).
godz. 12.30-14.00 dzieci
„Baśnie chińskie”- głośne czytanie. Wykonywanie wachlarzy, zdobienie
papierowych tacek. godz. 12.30 – 14.00 dzieci
„Poznajemy mieszkańców łąki. Pszczółka Maja i jej przygody” –
zajęcia plastyczne, czytanie fragmentów bajki, wspólny śpiew
godz. 12.30 – 14.00 dzieci
Papierowe szaleństwo – gazetowa moda. Tworzymy przebrania z gazet
godz. 13.00 dzieci
Scrabble, Rummikub i inne łamigłówki – godz. 12.30 – 14.00 dzieci
Malowanie toru rowerowego na placu przed ODK -13.00 dzieci
młodzież
Bezpieczny rower – poznajemy zasady ruchu drogowego, bezpieczne
poruszanie się rowerem – konkursy sprawnościowe godz. 13.00 (dzieci,
młodzież)
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
Mali tropiciele – gra terenowa dla dzieci – godz. 14.00
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)
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
Bezpieczny rower – poznajemy zasady ruchu drogowego, bezpieczne
poruszanie się rowerem –konkursy sprawnościowe godz. 15.00 -16.30
(dzieci, młodzież)
Poznajemy stare gry i zabawy (kapsle, chowany, cymbergaj, klasy itp.)
godz.13.00 dzieci i młodzież
Wakacyjne łamanie głowy- rebusy, zagadki, krzyżówki. Tworzenie
rymów. Zabawy integracyjne godz. 12.30-14.00 dzieci
Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne godz.14.00-15.30
(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)

18.07
PONIEDZIAŁEK

19.07 WTOREK
20.07 ŚRODA
21.07 CZWARTEK

22.07 PIĄTEK

25.07
PONIEDZIAŁEK
26.07 WTOREK
27.07 ŚRODA
28.07 CZWARTEK
29.07 PIĄTEK
1.08
PONIEDZIAŁEK

2.08 WTOREK
3.08 ŚRODA
4.08 CZWARTEK
5.08 PIĄTEK
7.08 NIEDZIELA
8.08
PONIEDZIAŁEK
9.08 WTOREK
10.08 ŚRODA

- Zajęcia z cyklu „Duże i małe podróże” (odwiedzimy Maroko). Czytanie
książki „Apetyt na Maroko. Tadżin” autorstwa Anny NowackiejDevillard oraz prace i zabawy związane z tematyką zajęć. Na
zakończenie cyklu stworzymy nowy, wymarzony kontynent. godz.
12.30-14.00 dzieci
Praca przy komputerze-bezpieczny Internet. Moje kolorowe wakacjemalowanie farbami. godz. 12.30 – 14.30 (dzieci)
„Plastusiowy pamiętnik”- głośne czytanie. Zajęcia techniczne. godz.
12.30 – 14.30 ( dzieci)
Rozmowa o ulubionym bohaterze z bajek Disneya. Malowanie postaci i
tworzenie galerii bohaterów. Zabawy integracyjne. godz. 12.30-14.00dzieci
„Poznajemy mieszkańców łąki. Pszczółka Maja i jej przygody” –
zajęcia plastyczne, czytanie fragmentów bajki, wspólny śpiew
godz. 12.30-14.00- dzieci
Tworzenie rzeźby z kolorowych chrupek. Kalambury i inne zabawy.
godz. 12.30 – 14.30 – (dzieci)
Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne godz.13.00 (masa
solna, wyplatanki, origami, malowanie itp.) – (dzieci)
Podchody – gra terenowa. godz. 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, oraz w grę Było sobie życie. godz. 12.30-14.00
Wycieczka rowerowa – „ Moja okolica - Gmina Siekierczyn jakiej nie
znam” godz. 14.00 (dzieci, młodzież)
Kolorowy świat – zajęcia plastyczno – techniczne (masa solna,
wyplatanki, origiami, malowanie itp.) godz.13.00 – (dzieci)
Pokaz talentów godz. 13.00 dzieci młodzież
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 godz. 14.00
Mała Mi, panna Migotka i inne dziewczyny z Krainy Muminków.
Malowanie własnego Muminka – zajęcia plastyczne oraz czytanie
fragmentu opowieści z krainy Muminków. godz. 12.30-14.00
Rusz głową – gry planszowe, szachy, krzyżówki, puzzle. godz. 12.30 –
14.30 (dzieci)
-„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”- tworzenie plakatów
promujących naszą gminę. Zapoznanie się z biblioteczką regionalną. Gry
i zabawy. godz. 12.30-14.00

11.08 CZWARTEK
12.08 PIĄTEK

Rowerowy konkurs sprawnościowy – godz. 13.00 dzieci młodzież
Turniej piłki nożnej – boisko przy ODK godz. 12.30. dzieci młodzież

16.08 WTOREK
17.08 ŚRODA

Poznajemy stare gry i zabawy. godz.13.00 (dzieci, młodzież)
Podsumowanie wakacyjnych spotkań i konkursu przy słodkim
poczęstunku. godz. 12.30-14.00
Wycieczka rowerowa – „ Moja okolica - Gmina Siekierczyn jakiej nie
znam” godz. 13.00 (dzieci, młodzież)
Dyskoteka małego człowieka – dyskoteka dla dzieci – godz. 17.00

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

Zajęcia plastyczne – „Jak minęły wakacje?” – konkurs. godz.13.00 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 godz. 16.00 (dzieci,
młodzież)

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
Wycieczka na lotnisko Aeroklubu Jeleniogórskiego
Wycieczka do Goerlitz
Wyjazd do kina
Wyjazd na mecz Zagłębia Lubin
Dzień gliny – wycieczka do „Ceramiki” w Rudzicy (zajęcia z gliną, ognisko z kiełbaskami)
Pokaz ASG

