FERIE ZIMOWE 2016
OSIEDLOWY DOM KULTURY w Zarębie zaprasza:
1 luty (poniedziałek)
 godz.12.30 – 14.00 Moda w bibliotece.
Projektowanie strojów karnawałowych (prace plastyczne). Wykonanie
strojów i pokaz na modelce/modelu (wykorzystujemy gazety, papier
toaletowy, wstążki itp.) Malowanie buziek na balonach. Gry i zabawy z
balonami.
 godz. 14.30 Spektakl Teatru „ART – RE” z Krakowa pt. „RUBINOWY
KSIĄŻĘ”
2 luty (wtorek)
 godz. 13.30 Turniej tenisa stołowego – zawody sportowe dla dzieci i
młodzieży
3 luty (środa)
 godz.12.30 – 14.00 Przygody stonogi Fruzi.
Czytamy fragment książki „Sto nóg stonogi Fruzi” Agnieszki Horubały.
Wykonujemy stonogę Fruzię (praca zbiorowa).
 Godz. 14.30 Kartonowy zamek – robimy wielką kartonową budowlę (praca
zbiorowa)
4 luty (czwartek)
 Godz. 12.30 Wycieczka do lasu z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek (ok. 3
godz.) Poznajemy zimowy las.
5 luty (piątek)
 godz.13.00 Gra terenowa „podchody”
 godz. 16.00 – 19.00 Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w
Zarębie
 godz. 18.00 DKF – dyskusyjny klub filmowy – spotkanie dla miłośników
sztuki filmowej
6 luty (sobota)
 godz.15.00 Opaska przyjaźni – robimy opaskę na rękę dla bliskiej osoby.
8 luty (poniedziałek)
 godz.12.30 – 14.00 Rolkowe stwory.
Konkurs plastyczny na wykonanie najbardziej oryginalnej postaci stworzonej
z dużych rolek, bibuły, papieru. Opowiadamy dowcipy i wybieramy Króla
Dowcipów. Gry i zabawy.
9 luty (wtorek)
 godz.12.30 Zajęcia muzyczno - taneczne. Karaoke. Pokaz talentów.
 godz.14.30 Zajęcia plastyczne – „cudaki” z masy solnej.

10 luty (środa)
 godz.12.30 – 14.00 Walentynka dla Ciebie.
Czytamy wierszyki walentynkowe. Układamy wspólnie jeden wierszyk.
Tworzymy własne kartki walentynkowe wraz z życzeniami. Karaoke i
wspólne zabawy ruchowe.
11 luty (czwartek)
 godz.12.30 Wyjazd do kina w Lubaniu na film „Misiek w Nowym
Jorku”. Komedia animowana dla dzieci i młodzieży. Koszt 12 zł.
12 luty (piątek)
 godz. 13.00 Warsztaty fotograficzne. Kesja Radzikowska opowiada o
sztuce fotografowania: podstawowe informacje + zajęcia praktyczne.
Wyjście w teren z aparatem i próby robienia ciekawych zdjęć. (przynosimy
własne aparaty)
 godz. 16.00 – 19.00 Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w Zespole Szkół
w Zarębie
 godz. 18.00 DKF – dyskusyjny klub filmowy – spotkanie dla miłośników
sztuki filmowej
13 luty (sobota)
 godz. 14.30 Wyjazd na mecz Plus Ligi w siatkówce mężczyzn do Lubina:
Cuprum Lubin – MKS Będzin (wcześniejsze zapisy), koszt ok. 25 zł

