FERIE ZIMOWE
DOM KULTURY oraz GBP W KROWICY SAMEJ
od 14 lutego do 26 lutego 2022 r.
14.02.2022
Warsztaty malarsko – rysunkowe (na dużym formacie papieru) podczas których dzieci
poniedziałek będą mogły w dowolny sposobów tworzyć zabawne historyjki przy pomocy farb i
kredek.

15.02.2022
wtorek

16.02.2022
środa
17.02.2022
czwartek

18.02.2022
piątek

OGŁOSZENIE AKCJI „ JESTEM EKO”
* Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „ JESTEM EKO”
– zgłoszenia prac od 14 do 22 luty 2022r.
* „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”
–zbiórka sprzętu i finał akcji 24.02.2022r.
Zajęcia feryjne w Świetlicy Wiejskiej w Budomierzu. Gry, zabawy, konkursy, praca z
masą sensoryczną.

16.00 – 19.00

„Jemy smacznie i zdrowo” - warsztaty kulinarne

14.00 – 18.00

Rusz się po zdrowie – fitness.
Biblioteka zaprasza na czytanie wierszy polskiej pisarki – „Marii Konopnickiej: Oczami
Dziecka” oraz konkurs plastyczny.

18.00- 20.00
12.00 – 15.00

Warsztaty muzyczne –„ MUZYKUJEMY z ZESPOŁEM GWIAZDKI”
Zajęcia z rękodzieła – to okazja dla najmłodszych dziewczynek i chłopców do nabycia
umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami krawieckimi („Gdy odpadnie
guzik nie musisz prosić mamy.”

17.00 – 19.00
14.00 – 16.00

Turniej KARAOKE.
WYCIECZKA DO RZESZOWA – seans filmowy Kino Helios „Skarb Mikołajka”,
park rozrywki FlyPark.
ZAPISY w GOK LUBACZÓW DO 15.02. Decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt 75zł od os.
21.02.2022
Zajęcia plastyczne z masami sensorycznymi.
poniedziałek LEGO łączy pokolenia – konkurs na kreatywną budowę z klocków Lego.
22.02.2022
Zajęcia feryjne w Świetlicy Wiejskiej w Cetyni.
wtorek
Gry, zabawy, konkursy, praca z masą sensoryczną.

24.02.2022
czwartek

12.00 – 15.00

LEGO ROBOTYKA SPICE GEARS ACADEMY

18.02.2022
piątek

23.02.2022
środa
24.02.2022
czwartek

14.00 – 18.00

17.00 – 19.00
8.00 – 19.00

14.00 – 19.00
12.00 – 15.00

„Ferie zimowe z rakietą” - turniej tenisa stołowego, gry i zabawy stolikowe
Zajęcia techniczne – dbamy o naszych skrzydlatych przyjaciół. Wykonujemy karmniki i
smakołyki dla ptaków.
„ Tłusty Czwartek” – warsztaty kulinarne.

15.00 – 19.00
14.00 – 19.00

Warsztaty muzyczne –„ MUZYKUJEMY z ZESPOŁEM GWIAZDKI”.
BAL KARNAWAŁOWY – „JESTEM EKO”– ZAPISY w GOK LUBACZÓW DO 22.02
Gry i zabawy z animatorem zabaw ”KROPKA”, konkurs na najciekawszą EKO-kreację
karnawałową.
Podczas balu
FINAŁ AKCJI „ JESTEM EKO”
„WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGIO ” JESTEM EKO”.
– wręczenie dyplomów, upominków i nagród dla zwycięzców.

17.00 – 19.00
16.00 – 19.00

12.00 – 15.00

25.02.2022
Piątek

PORANEK W KINIE- „SING 2” - seans filmowy w MDK Lubaczów - cena 14zł.
ZAPISY w GOK LUBACZÓW do 23 luty.

11.00 – 13.00

Warsztaty plastyczne- propozycja dla dzieci które lubią bawić się zarówno plastyką,
kolorem jak i obrazkami. Na warsztatach stworzymy własną bajkę lub opowieść (w
bibliotece znajdziemy literaturę dziecięcą na której możemy się wzorować)

13.00 – 16.00

„Czas na talent” - prezentacje zdolności z tańca, śpiewu, muzyki, sportu, recytacji,
malarstwa i nie tylko…
Kontakt w sprawie zgłoszeń: GOK Lubaczów: 16 632 14 61 oraz 607 340 101

17.00 – 19.00

