Wakacyjny plan zajęć
- Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie

28.06. środa godz. 10.00
Zajęcia dowolne: - zabawy na świeżym powietrzu: plac zabaw, gry i zabawy integrujące grupę,
,,Cudowne wakacje”- tworzenie z pasków papieru, piasku i innych ozdobników wymarzonych
wakacji.
29.06 czwartek godz. 10.00
,,Cudze chwalicie swego nie znacie”- z czego Polacy mogą być dumni? Rozmowa o najpiękniejszych
miejscach w Polsce. Malowanie wybranych najpiękniejszych miejsc. Stworzenie wystawy
z powstałych prac .
4.07. wtorek godz. 9.00
Letnia wyprawa przyrodnicza po okolicy:- wycieczka rowerowa, piknik na świeżym powietrzu,
quiz przyrodniczy. Wiek uczestników ( za zgodą rodziców) od 8 lat.
Uczestnicy wycieczki mają: sprawny rower, kamizelkę lub odblaski, picie.
5.07. środa godz. 10.00
W świecie Bajek i baśni: - czytanie ulubionych baśni i bajek, układanie scenariuszy do przedstawienia
teatralnego ulubionej baśni, tworzenie prac plastycznych określoną techniką pt. „ Moja ulubiona
baśń”.
6.07.czwartek godz. 15.00
Spektakl teatralny w wykonaniu artystów krakowskiego studia teatralnego
Krak-Art. „ Wilk i zając na wakacjach”.
Gry, zabawy, animacje, konkursy dla dzieci, ognisko ( produkty we własnym zakresie).
11.07 wtorek godz. 10.00
,,Bezpiecznie przez świat”- spotkanie z policjantami, rozmowy. Przybliżenie dzieciom pracy policjanta.
,,Szansa na sukces”- konkurs muzyczny dla wszystkich osób. Wykonanie ulubionych piosenek.
W co bawimy się dziś ?: - gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, tworzenie ilustracji do
opowiadania.
12.07. środa godz. 9.00
Letnia wyprawa przyrodnicza po okolicy - wycieczka rowerowa, zwiedzanie zabytków naszej
miejscowości. Gry, zabawy na świeżym powietrzu. Wiek uczestników ( za zgodą rodziców) od 8 lat.
Uczestnicy wycieczki mają: sprawny rower, kamizelkę lub odblaski, picie.
13.07. czwartek godz. 10.00
,,Moje ulubione warzywa i owoce”- praca plastyczna- wydzieranka.
Wybory Miss świetlicy oraz Mistera. Konkurs na najpiękniejszy i najoryginalniejszy strój. Wręczenie
wcześniej przygotowanych szarf.
18.07. wtorek godz. 15.00
Spektakl teatralny w wykonaniu artystów krakowskiego studia teatralnego Krak-Art.
Gry, zabawy, animacje, konkursy dla dzieci, ognisko ( produkty we własnym zakresie).
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19.07. środa godz. 10.00
Czas wolny- Jak go pożytecznie wykorzystać ? Rozmowy- ,,burza mózgów”- jakie są formy spędzania
czasu wolnego? Jak czas wolny spędza siedmiolatek, jak dziesięciolatek a jak piętnastolatek?
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
20.07. czwartek godz. 10.00
Plastyczne zmagania ze sztuką ph. Lepimy z masy solnej i gliny. Dookoła świata – jak bawią się dzieci
na całym świecie Zabawy z różnych stron świata m.in. z tarczy na tarczę, kwadraty, pilolo, rangoli,
podchody. Mini dyskoteka dla dzieci.
25.07. wtorek godz. 10.00
Wykonanie wakacyjnej mapy Polski- mapa konturowa, na dużym arkuszu papieru, zaznaczenie miejsc
które warto odwiedzić ,,Kocham Cie Polsko”- konkurs drużynowy wiedzy o Polsce.
„ Mam Talent” prezentacja talentów.
26.07. - 28.07. środa – piątek godz. 10.00
Zajęcia taneczne – przygotowanie, próby dla grup występujących podczas Dni Działoszyna.

Uwaga ważne: Ze względu na prowadzone w obiekcie prace termomodernizacyjne zajęcia będą
odbywać się w obiekcie COT w Działoszynie ul. Skarbczyńskich 1 A oraz w obiekcie Przystani
Kajakowej w Działoszynie ul. Grunwaldzka 1 A.
Podane godziny zajęć oraz plan zajęć będą modyfikowane w zależności od liczby, wieku oraz
propozycji uczestników. Wszelkie zmiany będą umieszczane dzień wcześniej na Facebooku,
informacje o zmianach można również uzyskać pod numerem telefonu 530 712 199.
O zmianach uczestnicy otrzymają również wiadomość sms (na podany numer telefonu).
Wiek uczestników zajęć: ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i osobowości dziecka
( dziecko musi brać udział w zajęciach oraz współpracować z prowadzącym).
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