30.06 wtorek godz. 10.00 - 12.00
Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie MGDK w związku
z pandemią Covid 19. Bezpieczne wakacje prezentacja.
Kreatywność to stan ducha i umysłu –kalambury, rebusy, gry i zabawy.
1.07. środa
godz. 10.00 Makrama – Czy wiecie czym są makramy? To po prostu pętelki i supełki, z których można
zrobić efektowne plecionki! Wynaleziono je już w starożytności , a następnie zdobiły szaty królów
(piórka kolczyki w stylu Boho, zawieszki do kluczy, breloczki)
godz. 11.30 Seans dla dzieci w Klubie Spotkań Filmowych.
2.07 czwartek godz. 10.00 – 12.00
Jak bawiły się dzieci 100 lat temu, Czy dzieci na wsi miały do dyspozycji place zabaw? Co najczęściej
wykorzystywały do zabawy? Jakie zabawki cieszyły się największą popularnością i z czego były
wykonywane? Mini warsztaty kulinarne. Animacje, gry, zabawy.
3.07. piątek godz. 16.00
Seans dla dzieci pt. „Toy Story 4” godz. 16.00 Klub Spotkań Filmowych działający przy MGDK, seans
bezpłatny, wymagane zapisy.
7.07. wtorek godz. 9.00- 12.00
Wycieczka rowerowa do Bobrownik. Gry, zabawy, animacje na świeżym powietrzu.
W przypadku niesprzyjającej aury nastąpi zamiana na program z innego dnia.
8.07 środa godz. 10.00- 12.00
Mandale uczą nie tylko cierpliwości. Gry, zabawy, animacje.
9.07 czwartek godz. 10.00 – 12.00
Dzieci świata.
Dowiecie się m.in. jak wygląda edukacja dzieci z różnych części świata, jakie mają możliwości
rozwoju, jakie pragnienia, jak spędzają wolny czas i czy w ogóle go mają, czym się bawią, jakie mają
perspektywy na przyszłość, obowiązki, jak liczną mają rodzinę, jaką rolę w niej pełnią.
Praca plastyczna „Rodzina to jest siła”.

14.07 wtorek godz. 10.00 – 12.00
Mini warsztaty taneczne. Książka mój przyjaciel. Malowanie na folii.
15.07 środa godz. 10.00 – 13.00
Warsztaty wokalne (szczegóły już wkrótce).
16.07 czwartek godz. 10.00 – 12.00
Konkurs plastyczny ph. „Odkryj swoją miejscowość”. Konkurs będzie prowadzony również
w internecie. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody.
17.07 piątek godz. 18.00
Spektakl teatralny pt. „Pchła krętaczka” w wykonaniu artystów krakowskiego teatru Krak Art.
21.07 wtorek godz. 9.00 – 12.00
Wycieczka rowerowa Szlakiem Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.
22.07 środa godz. 10.00 – 12.00
Mini warsztaty taneczne. Zabawy rysunkowe krok po kroku, gry zespołowe, animacje.
23.07 czwartek godz. 10.00- 12.00
Zabawy w programowanie. Guzikowe rękodzieło. Seans dla dzieci w Klubie Spotkań Filmowych.
28.07 wtorek godz. 10.00 – 12.30
Kreatywne warsztaty plastyczne prowadzone przez instruktorów z Osikowej Doliny.
Mini warsztaty taneczne.
29.07 środa
godz. 10.00 Makrama – Czy wiecie czym są makramy? To po prostu pętelki i supełki, z których można
zrobić efektowne plecionki! Wynaleziono je już w starożytności , a następnie zdobiły szaty królów
(piórka kolczyki w stylu Boho, zawieszki do kluczy, breloczki)
godz. 11.30 Seans dla dzieci w Klubie Spotkań Filmowych.
30.07 czwartek godz. 10.00 – 12.00
Rower jako niedrogi i ekologiczny środek transportu. Ten pojazd pozwala także dbać o zdrowie i łączy
ludzi. Wspólne wyprawy na rowerze to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu.
31.07. piątek godz. 18.00
Spektakl teatralny pt. „Śpiąca królewna ” w wykonaniu artystów krakowskiego teatru Krak Art.
4.08 wtorek godz. 10.00 – 12.00
„Być Eko moda czy konieczność” zajęcia ekologiczne.
Eko czary czyli jak wyczarować cuda ze starych śmieci. Body percussion.
5.08 środa godz. 10.00 - 12.00
Podróże małe i duże. Gry, zabawy animacyjne.
6.08. czwartek godz. 10.00 – 12.00
W poszukiwaniu naszej historii. Wesoły świat gier i zabaw. Wytęż umysł – zagadki, rebusy, krzyżówki.
Body percussion.

11.08 wtorek godz. 10.00- 12.00
„Kiermasz rozmaitości" - gry i zabawy. Spotkanie z bajką, zajęcia plastyczne.
Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem technik multimedialnych.
12.08 środa godz. 10.00 – 13.00
Warsztaty wokalne (szczegóły już wkrótce).

Uwaga ważne!
Na zajęcia wakacyjne obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.
Podane godziny zajęć oraz plan zajęć mogą być modyfikowane w zależności od wieku,
pogody 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),
grupa w zbliżonym wieku.
W związku z prowadzeniem zajęć podczas pandemii Covid - 19 rodzice/opiekunowie wszystkich
uczestników zajęć wypełniają:
- Zgodę – Oświadczenie Rodzica Opiekuna na uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych
- Deklarację Rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21/2020 Dyrektora
MGDK w Działoszynie z dnia 16.06.2020 r.)
- Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2020 Dyrektora
MGDK w Działoszynie z dnia 16.06.2020 r.)
Deklaracje można pobrać ze strony internetowej www.mgdkdzialoszyn.pl lub wypełnić osobiście
w siedzibie MGDK. Wszystkie deklaracje muszą być dostarczone przed przyjęciem dziecka na zajęcia
wakacyjne.

