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GOK Zebrzydowice
Zapraszamy do udziału w Akcji Zima 2009
Podczas tegorocznych ferii zapraszamy do spędzenia wolnego czasu w Gminnym Ośrodku
Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej i Zespole Szkół w Zebrzydowicach.

26.01 – 06.02. 2009
Poniedziałek 26.01 2009 r. godz: 9:00 – 13:00
Przywitanie. Omówienie programu ferii
Spotkanie z policjantem- jak bezpiecznie spędzić ferie
Wtorek 27.01.2009 r. godz: 9:00 – 13:00
Konkurs rysunkowy „Najciekawsze miejsce w Polsce”
Środa 28.01.2009 r. godz: 9:00 – 13:00
Zajęcia sportowe
Czwartek 29.01.2009 r. godz: 9:00 – 13:00
Quiz geograficzny
Piątek 30.01.2009 r. godz: 9:00 – 13:00
Spotkanie autorskie z p. H. Bartoszek „Zebrzydowice – moja mała
ojczyzna”

Sobota 31.01.2009 r.
Wycieczka do Warszawy (wolontariusze WOŚP)

Poniedziałek 02.02.2009 r. godz: 9:00 – 13:00
Film (tytuł zostanie podany podczas ferii)
Wtorek 03.02.2009 r. godz: 9:00 – 13:00
Spotkanie ze straŜakami

Środa 04.02.2009 r. godz: 9:00 – 13:00
Quiz historyczny
Czwartek 05.02.2009 r. godz: 9:00 – 13:00
Konkurs plastyczny – antyalkoholowy
Piątek 06.02.2009 r. godz: 9:00 – 13:00
Podsumowanie i uroczyste zakończenie ferii

Dodatkowo w czasie ferii prowadzone będą zajęcia w Pracowni
Ceramicznej oraz komputerowej

Organizator zastrzega sobie zmiany w programie

Marklowice Górne
Zapraszamy do udziału w Akcji Zima 2009
Podczas tegorocznych ferii zapraszamy do spędzenia wolnego czasu w Gminnym Ośrodku
Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej i Zespole Szkół w Zebrzydowicach.

26.01 – 06.02. 2009
Zajęcia prowadzone: od 9.00 do 14.00

26.01 – poniedziałek
Rozpoczęcie ferii. Wybór mini sołtysa świetlicy,
nadanie mu praw i obowiązków. Wspólne zrobienie
regulaminu ferii.
27.01 – wtorek
Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieŜy.
28.01 – środa
Turniej gry w bilard dla dzieci i młodzieŜy.
29.01 – czwartek
Zajęcia plastyczne: „Zimowe pejzaŜe”. Wspólne robie
oryginalnych kanapek oraz ich degustacja.
30.01 – piątek
Konkurs gry w „chińczyka”.

02.02 – poniedziałek
Konkurs gry w karty tj. „makao”.
03.02 – wtorek
„Twister” – konkurs dla dzieci i młodzieŜy.
04.02 – środa
Gry i zabawy na wolnym powietrzu. Konkurs na
najładniejszą budowlę ze śniegu oraz wojna na
śnieŜki. (zajęcia uzaleŜnione od warunków
atmosferycznych).
05.02 – czwartek
Turniej gry w piłkarzyki dla dzieci i młodzieŜy.
06.02 – piątek
Zakończenie ferii. Rozdanie nagród. Wspólne gry i
zabawy
Organizator zastrzega sobie zmiany w programie

Świetlica Kończyce Małe
Zapraszamy do udziału w Akcji Zima 2009
Podczas tegorocznych ferii zapraszamy do spędzenia wolnego czasu w Gminnym Ośrodku
Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej i Zespole Szkół w Zebrzydowicach.

Ferie zimowe 2009 26 styczeń – 6 luty

II TYDZIEŃ
Poniedziałek (9.00 – 13.00) - Gość + Konkurs Walentynkowy
„ Najpiękniejsze serce z byle czego”+ Obrazki z ziarenek
Wtorek (9.00 – 13.00) – Mini lista + konkurs tańca

I TYDZIEŃ
Poniedziałek (9.00 – 13.00) –zabawy integracyjne, zajęcia
plastyczne, literkowe opowieści
Wtorek (9.00 – 13.00) – wycieczka do OSP w Kończycach
Małych, konkurs plastyczny „ ulubiona postać bajkowa” +
turniej sportowy
Środa (9.00 – 13.00) – ognisko+ „Solny świat”- modelowanie
z masy solnej
Czwartek (9.00 – 13.00) – gość +oglądanie filmów +
robienie masek na bal
Piątek (9.00 – 13.00) – Balik

Środa (9.00 – 13.00) – Gość + zajęcia plastyczne+ oglądanie
filmów
Czwartek (9.00 – 13.00) – Konkurs na sałatkę + zajęcia
plastyczne+ „Niezapominajki z klamerek”
Piątek (9.00 – 13.00) – Dyskoteka

Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmiany
harmonogramu.
Organizator zastrzega sobie zmiany w programie

Świetlica „Dom Ludowy” w Kaczycach

Poniedziałek
Gr. starsza 12:00 - 13:30 Zajęcia na sali gimnastycznej
Gr. młodsza 14:00 - 16:00 Zjazdy saneczkowe

Zapraszamy do udziału w Akcji Zima 2009
Podczas tegorocznych ferii zapraszamy do spędzenia wolnego czasu w Gminnym Ośrodku
Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej i Zespole Szkół w Zebrzydowicach.

Ferie zimowe 2009 26 styczeń – 6 luty
Temat tegorocznych zajęć w Domu Ludowym w ramach ferii zimowych
brzmi
„Zima w krainie baśni i legend”
Poniedziałek
Gr. młodsza
13:00 - 15:00 Rozpoczęcie ferii zimowych
Konkurs plastyczny „Zima w krainie baśni i legend”
Wtorek
Gr. młodsza 12:00 - 14:00 Turniej w tenisa stołowego dla dziewczyn
i chłopców.
Gr. starsza 14:00 - 16:00 Turniej w tenisa stołowego dla dziewczyn
i chłopców.
Środa
Gr. młodsza 13:00 - 15:00 Zajęcia Kulinarne – pieczenie ciast i drobnych
ciasteczek, robienie deserów. Degustacja.
Czwartek Gr. młodsza 13:00 - 15:00 Wyszukiwanie w literaturze
dziecięcej utworów
o tematyce zimowej. Konkursy, quizy, kalambury.
Piątek Gr. starsza 12:00 - 13:30 Zajęcia na sali gimnastycznej
Gr. młodsza 14:00 - 16:00 Zabawy ruchowe i zręcznościowe na śniegu.
Lepienie figur śniegowych.

Wtorek
Gr. młodsza 12:00 - 14:00 Turniej w tenisa stołowego dla dziewczyn i
chłopców
Gr. starsza 14:00-16:00 Turniej w tenisa stołowego.
Środa
Gr. młodsza 12:00 - 13:30 Zajęcia na sali gimnastycznej
Gr. młodsza 14:00 - 15:00 Zajęcia kulinarne, robienie deserów.
Czwartek
Gr. młodsza
13:00 - 15:00 Balik przebierańców – postacie z baśni o zimie
Piątek
Gr. młodsza 13:00 - 15:00 Zakończenie ferii zimowych. Podsumowanie
zajęć, rozdanie nagród
Codziennie dzieci otrzymują posiłek i gorącą herbatę.
Codziennie w godz. 16:00 - 20:00 (oprócz środy 28.01.09 r. i
4.02.09 r.), korzystać moŜna w świetlicy ze stołów
pingpongowych oraz komputerów.
Organizator zastrzega sobie zmiany w programie

Świetlica „Morcinek” w Kaczycach
Zapraszamy do udziału w Akcji Zima 2009
Podczas tegorocznych ferii zapraszamy do spędzenia wolnego czasu w Gminnym Ośrodku
Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej i Zespole Szkół w Zebrzydowicach.

Ferie zimowe 2009
26 styczeń – 6 luty

02.02.09r. – poniedziałek (godz. 12.00 – 16.00) [D o m L u d o w
y]: godz. 12.00 – 13.30 zajęcia na sali gimnastycznej dla grupy
starszej, godz. 14.00 – 16.00 zjazdy saneczkowe
03.02.09r. – wtorek (godz. 12.00 – 16.00) [D o m L u d o w y]:
Turniej tenisa stołowego dla dziewczyn i chłopców (godz. 12.00 –
14.00 dzieci ze szkoły podstawowej,
godz. 14.00 – 16.00 młodzieŜ z gimnazjum)
04.02.09r. – środa (godz. 12.00 – 15.00) [D o m L u d o w y]: godz.
12.00 – 13.30 zajęcia na sali gimnastycznej dla grupy młodszej,
godz. 14.00 – 15.00 zajęcia kulinarne, robienie deserów

26.01.09r. – poniedziałek (godz. 12.00 – 16.00): rozpoczęcie ferii
zimowych 2009, omówienie bezpieczeństwa podczas ferii, konkurs
plastyczny pt. „Zimowy krajobraz”

05.02.09r. – czwartek (godz. 13.00 – 15.00) [D o m L u d o w y]:
balik przebierańców – postacie z baśni o zimie

27.01.09r. – wtorek (godz. 12.00 – 16.00) [D o m L u d o w y]:
Turniej tenisa stołowego dla dziewczyn i chłopców (godz. 12.00 –
14.00 dzieci ze szkoły podstawowej,
godz. 14.00 – 16.00 młodzieŜ z gimnazjum)

06.02.09r. – piątek (godz. 12.00 – 16.00) [D o m L u d o w y]:
godz. 12.00 – 13.30 zajęcia na sali gimnastycznej dla grupy starszej,
godz. 14.00 – 16.00 zabawy ruchowe i zręcznościowe na śniegu,
lepienie figur śniegowych. Podsumowanie ferii oraz rozdanie
nagród.

28.01.09r. – środa (godz. 12.00 – 16.00): konkurs sprawnościowy:
m.in. skoki na skakance, rzut do celu, strzał piłki do celu,
kozłowanie piłki, skoki z balonem/piłką trzymaną między nogami
itp.

W godzinach otwarcia placówek moŜna korzystać ze stołów do
tenisa stołowego.

Organizator zastrzega sobie zmiany w programie zajęć.
29.01.09r. – czwartek (godz. 12.00 – 16.00): turniej „Awantura o
cukierki”, gry planszowe
30.01.09r. – piątek (godz. 12.00 – 16.00): wspólne robienie sałatek
owocowych, konkurs plastyczny pt. „Sporty zimowe”

