FERIE ZIMOWE
ŚWIETLICA WIEJSKA i GBP W OPACE
od 14 lutego do 26 lutego 2022 r.
14.02.2022
poniedziałek

15.02.2022
wtorek
16.02.2022
środa
17.02.2022
czwartek
17.02.2022
czwartek

„Walentynki" - zajęcia warsztatowe.
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.
Warsztaty rękodzielnicze - wyszywanie makatek ściennych, szydełkowanie.
Rozgrywki tenisa stołowego, rozgrywki w piłkarzyki oraz zabawy i gry planszowe.

13.30 – 16.30

14.00 – 19.00

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” - zabawy na śniegu i marsz Nordic Walking.

14.00 – 16.00

LEGO ROBOTYKA - SPICE GEARS ACADEMY – warsztaty robotyki z klockami LEGO.

10.00 – 13.30

W świecie bajek - zajęcia animacyjne dla dzieci.

14.00 – 16.00

Zajęcia taneczne.
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.
Warsztaty malarskie o tematyce zimowej.
Warsztaty pod kierunkiem Pani Eweliny Dubaj przeprowadzone różnymi technikami
artystycznymi, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych,
działających na wyobraźnię dzieci i młodzieży,
malarstwo akrylowe,
malarstwo akwarelowe,
sucha pastele,
farby olejne.
Technika kolażu z szeroką gama zastosowanych materiałów (gazety, kasze, płótna,
itp.)
Rękodzieło – warsztaty wyszywania makatek i szydełkowania.

18.00 – 19.00
8.00 – 19.00

22.02.2022
wtorek

„ Jestem piękna” – zajęcia makijażu i wizażu dla młodzieży.
„Młodzi kreatywni” – co mogę zrobić dla swojego otoczenia, środowiska, zwierząt?–
dyskusja, mapa myśli.

17.00 – 19.00
14.00 – 19.00

23.02.2022
środa

Wykonujemy makietę swojej miejscowości.
Dokarmiamy ptaki – warsztaty podczas których wykonamy karmniki oraz smakołyki
dla ptaków.

18.02.2022
piątek
19.02.2022
sobota

21.02.2022
poniedziałek

13.00 – 16.00

14.00 – 17.00

12.00 – 13.00
14.00 – 19.00

24.02.2022
czwartek

Rękodzieło – warsztaty wyszywania makatki i szydełkowania
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.

16.00 – 19.00

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

„Smacznie i po staropolsku” - smażenie i degustacja pączków (warsztaty integracyjne
z drużyną harcerską ,,Leśne Bractwo")

14.00 – 18.00

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

