
 
 

„ RAZEM RAŹNIEJ” - FERIE ZIMOWE 

DOM KULTURY I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MŁODOWIE 

od  14 lutego do 26 lutego 2022 r.  

14.02.2022  
poniedziałek 

„Moja Walentynka” – zajęcia plastyczne. 
 
LEGO ROBOTYKA -SPICE GEARS ACADEMY – warsztaty robotyki z klockami LEGO. 
 

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. 
 

12.00 - 14.00 
 

  15.00 – 18.00 

15.02.2022 
wtorek 

„Skrzaty, gnomy i krasnale” – zajęcia literackie z elementami plastycznymi – bajki, 
baśnie, opowieści w których występują krasnale. 
 
Warsztaty wokalno-muzyczne.  
 

12.00 – 14.00 
 
 

15.00 – 17.00 

15.02.2022 
wtorek 

Wyjazd do świetlicy w Borowej Górze – zajęcia rekreacyjno-artystyczne 15.00 – 17.00 

16.02.2022 
środa 

„Skrzaty, gnom i krasnale” – zajęcia warsztatowe – szyjemy skrzata. 
 
Eko-doświadczenia – zajęcia warsztatowe. 
„Ogród w szkle” – zajęcia artystyczne. 

12.00 – 14.00 
 

15.00 – 16.00 
 16.00 – 17.00 

17.02.2022 
czwartek 

Warsztaty wokalno-muzyczne.  
 
„Jestem piękna” - warsztaty makijażu i wizażu dla młodzieży. 

11.00 – 13.00 
 

16.00 - 18.00 

17.02.2022 
czwartek 

„Z ekologią za pan brat” – pogadanka oraz warsztaty wykonywania strojów na bal 
karnawałowy. 
 
Zajęcia taneczne. 

12.00 – 14.00 
 
 

16.30 – 18.00 

18.02.2022 
piątek 

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. 

8.00 – 19.00 

19.02.2022 
sobota 

„Spacer leśnym tropem” – zajęcia ruchowe i gry terenowe. 
 
Ognisko integracyjne. 

13.00 – 14.00 
 

14.00 – 16.00 

21.02.2022 
poniedziałek 

Eko-doświadczenia – zajęcia warsztatowe c.d. 
 
„Ferie zimowe z rakietą” - turniej tenisa stołowego. 
Gry i zabawy stolikowe. 
 

15.00 – 19.00 

22.02.2022 
wtorek 

„Z ekologią za pan brat „– pogadanka, warsztaty wykonywania strojów na bal 
karnawałowy c.d. 
 
„LEGO łączy pokolenia” – konkurs na kreatywną budowę z klocków LEGO. 
 

12.00 – 14.00 
 
 

15.00 – 18.00 

23.02.2022 
środa 

Warsztaty kulinarne – „ TŁUSTY CZWARTEK”  - smażymy pączki z KGW. 
 

15.00 - 18.00 

24.02.2022 
czwartek 

BAL KARNAWAŁOWY  – „JESTEM EKO”–   ZAPISY w GOK LUBACZÓW DO 22.02       
Gry i zabawy z animatorem zabaw ”KROPKA”, konkurs na najciekawszą EKO-kreację 
karnawałową.  
                                                

16.00 – 19.00 



 
 

Podczas balu 
FINAŁ AKCJI „ JESTEM EKO”  

 „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI” 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGIO ” JESTEM EKO”. 
 – wręczenie dyplomów,  upominków i nagród dla zwycięzców. 

25.02.2022  
piątek 

PORANEK W KINIE-  „SING 2”  - seans filmowy w MDK Lubaczów  - cena 14zł. 
 ZAPISY w GOK LUBACZÓW do  23 luty. 
 
„Odczarujmy stare bajki” – zajęcia literackie i artystyczne. 
 
  

11.00 - 13.00 
 

15.00 – 17.00 

 

Kontakt w sprawie zgłoszeń: GOK Lubaczów: 16 632 14 61 oraz 607 340 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


