
 

 
WAKACJE 2021 

W GMINNYM CENTRUM KULTURY  

I BIBLIOTEK W DOBREJ 

W związku z epidemią COVID-19 uczestnictwo w zajęciach odbywa się 

na podstawie zapisów w poszczególnych filiach z ograniczoną ilością osób: 

Klub w Dobrej 91 424 19 35 

Klub w Wołczkowie 91 424 19 64 

Klub Dołujach 91 424 19 65 

 

Klub w Rzędzinach 91 424 19 70 

 

Klub w Stolcu 91 424 19 69 

 

Klub w Wąwelnicy 91 424 19 66 

 

Klub w Bezrzeczu 91 424 19 68 

 

Klub w 

Skarbimierzycach 

91 424 19 67 

 

Biblioteka w Dobrej 91 424 19 34 

 

Biblioteka w 

Dołujach 

91 424 19 62 

 

Biblioteka w 

Mierzynie 

91 424 19 63 

 

Biblioteka w 

Wołczkowie 

91 424 19 61 

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania  

z pomieszczeń GCKIB oraz wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania GCKiB 

w trakcie epidemii COVID-19 (informacje dostępne na stronie gckib.pl)  



 

 

Tegoroczne wakacje stanowią dla nas prawdziwe wyzwanie. Obostrzenia związane  

z pandemią w połączeniu z warunkami lokalowymi naszych jednostek sprawiły,  

że tegoroczna oferta wakacyjna stanowi prawdziwy miszmasz. Ale to nie znaczy, 

 że z opuszczoną głową ogłaszamy kapitulację! Wręcz przeciwnie – prezentujemy 

tegoroczne „Wakacje z GCKiB 2021” będące połączeniem tradycyjnej oferty stacjonarnych 

zajęć z nową propozycją internetowych atrakcji dla młodszych i starszych. 

Wszystkie zajęcia zostaną zorganizowane z uwzględnieniem zasad sanitarnych, 

organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo oraz przyjemnie i mile spędzony czas. 

Zachęcamy do zapisów dzieci w wieku 7 – 14 lat, liczba miejsc ograniczona. Dołożymy 

starań, aby warsztaty odbyły się zgodnie z planem. W przypadku zmiany przepisów lub 

zaostrzenia rygorów sanitarnych, może nastąpić konieczność przerwania warsztatów. 

 

KLUB i BIBLIOTEKA W DOBREJ - ul. Graniczna 31 

 

1.07.2021r. czwartek 10.00-18.00 

„Zdrowie to podstawa”                      

• 10.00-10.30 „Bezpieczne wakacje, jak zdrowo i mądrze wypocząć” - pogadanka,   

     swobodne wypowiedzi   

• 10.45-11.30 bawimy się kolorami – wesołe zabawy z kredą, malowanie na chodniku 

• 11.45-13.00 „Rusz głową” – zabawa edukacyjna w państwa, miasta 

• 13.00-14.30 „Motyle z makaronu”- praca plastyczna 

• 15.00-17.00 gry i zabawy zręcznościowe na świeżym powietrzu 

• 17.00-18.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

  



 

2.07.2021r. piątek 10.00-18.00      

• 10.00- 11.00 „Na kocyku” – czytanie opowiadań i bajek dobrze znanych i nieznanych 

autorów w plenerze   

• 11.00-12.00 warsztaty korekcyjne „Dla ciała i ducha” 

• 12.00-13.30 warsztaty plastyczne „Fabryka Inspiracji” 

• 13.30- 14.30  „Najbardziej lubię” – praca masą solną 

• 15.00-17.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

Praca online - nagranie filmiku z czytania „Na kocyku”, praca z masą solną 

 

3.07.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.00-12.00 gry zabawy na świeżym powietrzu 

• 12.00-14.00 „Morski świat” – tworzenie morskiego świata podwodnego przy użyciu 

niebieskiego   materiału, kamieni, muszli, itp. 

• 14.30- 16.00 „Papierowe ptaki” – zajęcia manualne 

• 16.00-18.00 warsztaty kulinarne 

 

6.07.2021r. wtorek 10.00-18.00 

• 10.00-11.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 11.00-12.30 warsztaty plastyczne „Fabryka Inspiracji” 

13.00-16.00 

• „Kolory lata” – warsztaty malarskie w plenerze 

• „Na kocyku” – czytanie historii o naszej miejscowości 

• 17.00-18.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

 

 

7.07.2021r. środa 10.00-18.00 

• 10.00-11.00 „Szansa na sukces” – konkurs wokalny 

• 11.00-12.30 warsztaty teatralne Adam Dzieciniak 

• 13.00-15.00 zabawy na świeżym powietrzu 



 

• 15.30-16.30„Pora coś namalować” – malowanie farbami pejzaż 

• 16.40-18.00 przygotowanie materiałów do  zamieszczenia na stronie GCKIB i Facebooku 

 

08.07.2021r. czwartek 10.00-18.00 

• 10.00-11.00 „Plażowe klapki” – malujemy stopami 

• 11.00-12.30 warsztaty korekcyjne „Dla ciała i ducha” 

• 12.40-15.00 „Co w trawie piszczy” – piesza wycieczka po okolicy 

• 15.30-16.30 gry i zabawy zręcznościowe 

• 17.00-18.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

 

09.07.2021r. piątek klub nieczynny  

 

10.07.2021r. sobota 12.00-20.00 

• 12.00-13.20 „Słoikowa kompozycja kwiatowa”- warsztaty florystyczne 

• 13.30-16.30 kwiaty z papieru – zajęcia manualne 

16.30-18.00 

• Gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• „Na kocyku” – czytanie opowiadań i bajek w plenerze   

Praca online -nagranie filmiku z warsztatów florystycznych, czytania na kocyku 

 

13.07.2021r. wtorek 10.00-18.00   

• 10.30-12.00 warsztaty plastyczne „Robótkowo” 

• 12.00-13.00 „Na kocyku” – czytanie bajek w plenerze 

• 13.00-14.00 warsztaty tworzenia lizaków „Twórcza Cytrynka” 

• 14.30-16.30 Kalambury, zgadywanki, gry dydaktyczne 

• 16.30-18.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

 

14.07.2021r. środa 10.00-18.00 

• 10.00-11.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 



 

• 11.00-12.15 warsztaty muzyczne z bębnami afrykańskimi 

12.30-14.00 

• „Kompozycje kwiatowe” – wyjście w plener, zbieranie kwiatów i traw 

• Tworzenie kolorowych bukietów 

• 14.30- 17.30 zabawy na świeżym powietrzu 

 

15.07.2021r. czwartek 11.00-19.00 

• 11.00-12.45 warsztaty plastyczne „Fabryka Inspiracji” 

• 13.00-14.00 warsztaty korekcyjne „Dla ciała i ducha” 

• 14.30-16.30 gry i zabawy ruchowe 

• 17.00-19.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

 

16.07.2021r. Piątek 10.00-18.00 
 

• 10.00-11.00 zajęcia plastyczne- ramka na zdjęcia  

• 11.00-12.30- warsztaty taneczne ,,Ludowość w nas” 

• 13.00-15.00 warsztaty kulinarne 

• 15.30- 17.00 gry i zabawy ruchowe 

Praca online -nagranie filmiku z wykonania prac plastycznych  

 

17.07.2021 do 31.07.2021r.  

klub nieczynny 

 

03.08.2021r. wtorek 10.00-18.00 

• 10.00-11.00 „Filcowe zwierzaki” – zajęcia manualne 

• 11.00-12.30 warsztaty plastyczne „Fabryka Inspiracji  

• 12.40-14.00 „Na kocyku”- czytanie bajek i opowiadań na świeżym powietrzu 

 



 

• 15.00-16.00 Księżycowy piasek własnej roboty 

• 16.00-18.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

 

04.08.2021r. środa 10.00-18.00 

•  10.00-11.00 gry i zabawy stolikowe 

• 11.30-12.45 warsztaty muzyczne z bębnami afrykańskimi 

13.00-16.00 

• Uczymy się rozpoznawać zioła i kwiaty 

• „Dzień łąki” – wyjście w plener, poznawanie roślin i owadów żyjących na łące 

Praca online - przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

05.08.2021r. czwartek 10.00-18.00 

• 10.00-11.00 technika malowania wacikiem – zajęcia plastyczne 

• 11.15-12.15 warsztaty korekcyjne „Dla ciała i ducha” 

• 12.30-14.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu  

• 14.30-16.00 „Doniczka kot” – zajęcia z użyciem z plastikowej butelki 

•  16.00-18.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

 

06.08.2021r. piątek 10.00-18.00 

• 10.00-11.00 „Makaronowa tęcza” - zajęcia plastyczne 

• 11.00-12.00 warsztaty tworzenia lizaków „Twórcza Cytrynka” 

• 12.20-14.00 zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 

• 14.30-15.30„Robimy plastik” – masa plastyczna z octu i mleka 

• 15.30-17.00 warsztaty kulinarne 

 

Praca online - polecamy czytanie online: zamieszczamy listę bibliotek cyfrowych w Polsce 

oraz przedstawiamy recenzję wybranych książek 

 

07.08.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.00-11.00 „Tor przeszkód dla kolorowych kuleczek” – zajęcia plastyczne 



 

• 11.20-12.40 „Pojemnik na kredki” – metodą decoupage 

• 13.00-15.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 15.30-18.00 zajęcia taneczne 

 

10.08.2021r. wtorek 14.00-22.00 

• 14.30-16.00 warsztaty plastyczne „Robótkowo”  

• 16.30-17.30 gry i zabawy ruchowe w plenerze 

• 17.40-18.00 „Na kocyku” – czytanie bajek w plenerze 

• 18.00-20.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

• 20.00-22.00 warsztaty zajęcia dla dorosłych 

 

11.08.2021r. środa 14.00-22.00  

• 14.30-16.00 warsztaty plastyczne „Fabryka Inspiracji” 

• 16.30-18.30 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 19.00-20.00 „Papierowy wiatrak” – zajęcia manualne 

• 20.00-22.00 wystawa prac wykonanych na zajęciach 

 

12.08.2021r. czwartek 14.00-22.00  

• 14.00-15.00 warsztaty korekcyjne „Dla ciała i ducha” 

• 15.30-16.30 postać z kubeczka – wykonanie figurki chłopca lub dziewczynki  

z papierowego kubeczka 

• 16.30-17.30 zajęcia sportowe 

• 18.00-20.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

Praca online - powieść w odcinkach, recenzje z wybranych książek 

 

13.08.2021r. piątek 14.00-22.00  

• 14.00-15.00 warsztaty korekcyjne „Dla ciała i ducha” 

• 15.30-17.00 „Kolorowe motyle „– wykonanie filcowego motyla 

• 17.20-19.00 zabawy na świeżym powietrzu 



 

• 19.00-21.30 warsztaty zajęcia dla dorosłych 

 

14.08.2021r. sobota 10.00-18.00  

• 10.00-11.30 recykling, eko arcydzieła – zajęcia manualne, pojemnik z nakrętek 

plastikowych 

• 12.00-14.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 14.30-16.00 malowanie trawami, liśćmi – zajęcia plastyczne z użyciem farb 

• 16.30-18.00 warsztaty kulinarne 

 

17.08.2021r. wtorek 14.00-22.00  

• 14.30-16.00 warsztaty plastyczne „Robótkow” 

• 16.20-17.20 zajęcia plastyczne – wiatrak z surowców wtórnych 

• 17.30-18.00 „Na kocyku” – czytanie bajek i opowiadań w plenerze 

• 18.00-20.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

Praca online- przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKIB 

 

18.08.2021r. środa 14.00-22.00  

• 14.30-15.30 warsztaty korekcyjne „Dla ciała i ducha” 

• 16.00-17.30 wazon na kwiaty – zajęcia manualne, wykonanie wazonu z plastikowej 

butelki 

• 17.30-19.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu  

• 19.00-20.00 zabawa plastyczna- stemplowanie papierem 

 

 

Praca online -filmik z wykonania wazonu na kwiaty, polecane tytuły książek, powieść  

w odcinkach 

 

19.08.2021r. czwartek 14.00-22.00  

• 14.30-16.00 warsztaty korekcyjne 

• 16.20-18.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 



 

• 18.00-21.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

 Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

20.08.2021r. piątek 10.00-18.00  

• 10.00-10.45 konkurs – rysuję swoją karykaturę 

• 11.00- 12.30 warsztaty taneczne- Ludowość 

• 13.00-16.00 „Eko-stworki” – zajęcia manualne przy użyciu materiałów z recyklingu 

• 16.30-18.00 gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 

 

21.08.2021r. sobota 10.00-18.00  

• 10.00-12.00 „Po nitce do celu”- szyjemy torebki z filcu, zajęcia manualne 

• 12.20-14.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 14.30-16.00 warsztaty kulinarne 

• 16.30-18.00 edukacyjne gry planszowe 

 

24.08.2021r. wtorek 10.00-18.00  

• 10.00-10.45 „Drugie życie skarpetki” – zajęcia manualne, wykonanie lalki 

• 11.00-12.30 warsztaty plastyczne „Fabryka Inspiracji” 

12.45-15.00 

• Wyłonienie najlepszego czytelnika wakacji 

• Rozsypane litery i słowa – układanie zdań i słów na czas 

Praca online- nagranie filmiku z wykonania lalki, powieść w odcinkach 

 

25.08.2021r. środa 10.00 – 18.00 

• 10.00- 11.00 zajęcia plastyczne –cuda z papieru 

• 11.00-12.00 gry i zabawy ruchowe 

• 12.15-13.15 warsztaty korekcyjne „Dla ciała i ducha” 

• 13.30-16.00 Nowe oblicze kamienia –wyjście w plener celem szukania kamieni, które 

następnie będziemy malować 

• 16.00-18.00 zajęcia taneczne 



 

26.08.2021r. czwartek 10.00- 18.00 

• 10.00-11.00 gry i zabawy ruchowe 

• 11.00-12.30 warsztaty plastyczne „Fabryka Inspiracji” 

12.45-15.00 

• Robimy sami piankolinę 

• Zdobimy papierowe torby – zajęcia plastyczne 

• 15.00-16.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 16.00-18.00 warsztaty śpiewu i tańca „Dobrawianki” 

 

27.08.2021r. piątek 10.00-18.00 

• 10.00-12.00 warsztaty korekcyjne 

• 12.15-14.00 „Głowa, kolana, stopy” – zabawa na refleks, gra w kapsle – przygotowanie 

trasy, rozegranie wyścigów 

• 14.00-16.00 ognisko na zakończenie wakacji 

• 16.00-18.00 wystawa prac wakacyjnych wykonanych podczas wakacji 

 

 

FILIA W WOŁCZKOWIE- KLUB ul. Lipowa 11a    

Od dnia 5 do 30 lipca 2021 r. w filii GCKiB w Wołczkowie odbędą się półkolonie 

zorganizowane przez inny podmiot i w tym czasie nie będziemy prowadzić zajęć.                            

 

2.08.2021r. poniedziałek 13.00-16.00 

 „Witajcie wakacje” 

• 13.00-13.30 Poznajmy się – spotkanie integracyjne, bezpieczeństwo i rozwaga na   drodze 

w czasie wakacji- pogadanka  

• 13.30-14.30 warsztaty - Fabryka Inspiracji  

14.45-16-00 

• Nasze wakacyjne marzenia i plany- praca plastyczna malowanie farbami 

 



 

• Zabawa ruchowo – naśladowcza: „Rób to, co mówię” 

• Zdrowy tryb życia, warsztaty zdrowej żywności owoce, warzywa robimy soki i sałatki 

• Zajęcia online- adaptacja organizmu do ćwiczeń, nauka przeprowadzenia rozgrzewki 

 

3.08.2021r. wtorek 13.00-16.00 

 „Bezpieczne wakacje” 

• 13.00-13.30 Czego nie można dotykać? (żelazko, toster, piekarnik) jak reagować na  

     poparzenie, pogadanka 

• 13.30-14.30 warsztaty – Scrapbooking   

14.30-16.00 

• Zajęcia ruchowe poprzez gry zespołowe- dwa ognie, siatkówka i piłka nożna 

• Zajęcia fitness – ćwiczenia kształtujące i wzmacniające całe ciało 

• Przysłowia i zagadki o lipcu i lipie 

 

4.08.2021r. środa 13.00-16.00  

 „Bądź kreatywny w wakacje’’ 

• 13.00-13.30 krzyżówki, łamigłówki, kalambury, zagadki logiczne 

• 13.30-14.30 warsztaty – Baw się i Buduj  

14.30-16.00 

• Zajęcia plastyczne- „Plasteliną lepię moje ulubione zwierzątko”  

• Tworzenie rymowanek z imieniem  

• Gry i zabawy- nauka gry w warcaby 

 

5.08.2021r. czwartek 13.00-16.00 

 „W królestwie czekolady” 

• 13.00-13.30 zadania, krzyżówki związane z bohaterką opowiadania „Królewną   

       Pralinką’’ 

• 13.30-14.30 Warsztaty - Twórcza Cytrynka. 



 

• 14.30-15.30 zajęcia kulinarne ,,W czekoladowym królestwie’’ dekorujemy upieczone  

       ciasteczka  

• 15.30-16.00 2021 to rok Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio- pogadanka, poznajemy  

       polskich zawodników 

 

6.08.2021r. piątek 13.00-16.00 

 „Śpiewające lato” 

• 13.00-13.30 „Śpiewająca gimnastyka” - głowa, uszy, ramiona, kolana, pięty - zajęcia   

       ruchowe    z dotykaniem dłońmi wymienionych części ciała 

• 13.30- 14.30 Warsztaty – Scrapbooking  

• 14.30-16.00 Poznajemy czerwone owoce –zajęcia kulinarne 

• Zajęcia online, ćwiczenia na proste plecy aktywujące mięśnie przykręgosłupowe 

 

9.08.2021r. poniedziałek 13.00-16.00  

,,Lubimy słońce’’ 

• 13.00-13.30 rozmowa na temat konieczności chronienia głowy, oczu i skóry przed      

    nadmiarem słońca Symbole lata: kamyki, muszelki, piasek, ciepła woda, słońce- zajęcia   

    plastyczne 

•    13.30-14.30 warsztaty – Fabryka Inspiracji  

14.30-16.00 

• Woda – dla ludzi, zwierząt oraz przyrody pogadanka 

• Symbole lata: kamyki, muszelki, piasek, ciepła woda, słońce, przysłowia związane  

     z latem, praca plastyczna ,,Lato w ogrodzie” (farby, plastelina) 

 

10.08.2020r. wtorek 13.00-16.00  

 „Kartofle czy ziemniaki?” 

• 13.00-14.00 warsztaty – Fabryka Inspiracji  

14.00-16.00 

• Zajęcia kulinarne, robimy wyroby z ziemniaka -frytki oraz placki ziemniaczane 



 

• Higiena oraz zdrowe odżywianie „Wiem albo nie wiem co jem?” pogadanka 

• Mieszanie kolorów barw podstawowych w celu uzyskania nowych kolorów 

• Letnie kwiaty- praca plastyczna z wykorzystaniem papieru, farb oraz bibuły 

 

11.08.2021r. środa 13.00-16.00  

„Kto pierwszy ten lepszy” 

• 13.00-13.30 balon – praca plastyczna oraz dmuchanie balonów 

• 13.30-14.30 warsztaty – Baw się i Buduj 

14.30-16.00 

• Zajęcia ruchowe- tor przeszkód skoki, bieg slalomem, marsz po linii 

• Układanie puzzli – konkurs  

 

12.08.2021r. czwartek 13.00-16-00  

„Witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziewczynki’’ 

• 13.00-13.30 śpiewanie piosenek o warzywach i owocach -dowolna interpretacja 

• 13.30-14.30 warsztaty- Scrapbooking  

14.30-16.00 

•  „Kim chciałbyś zostać?” - pogadanka na temat moja pasja i zamiłowanie 

• Dzień bez cukru i soli- poznanie chorób cywilizacyjnych, pogadanka o zdrowych 

produktach żywieniowych  

• Pejzaż ziarnem malowany- wykonanie plakatu z zastosowaniem ryżu, kaszy i makaronu 

 

13.08.2021r. piątek 13.00-16.00 

• 13.00-13.30 berek na sali – zabawa w berka z zadaniami np. skaczemy na jednej nodze 

• 13.30-14.30 warsztaty – Fabryka Inspiracji  

14.30-16.00 

• Edukacyjne gry planszowe – gramy turniej, każdy z każdym 

• Ćwiczenia na całe ciało 

• Zajęcia kulinarne- pieczemy rogaliki z nadzieniem z wspólną degustacją 

 



 

16.08.2021r. poniedziałek 13.00-16.00  

„Kulinarne skarby’’ 

• 13.00-13.30 Kalambury – przysłowia  

• 13.30-14.30 warsztaty- Fabryka Inspiracji  

14.30-16.00 

• Przygotowywanie plakatu o zdrowym i niezdrowym jedzeniu, własne pomysły 

• Gdzie są witaminy? Jakie znacie witaminy?- wykonanie sałatki owocowej –pogadanka  

i zajęcia   kulinarne  

• Układamy zdrowy jadłospis – konkurs indywidualny 

 

17.08.2021r. wtorek 13.00-16.00  

„Dzień WFu” 

• 13.30-14.30 warsztaty- Twórcza cytrynka  

• 14.30-16.00 zabawy z piłką – wyjście na boisko, wykonujemy konkurencje skoczne 

     i biegowe na boisku w Wołczkowie 

 

18.08.2021r. środa 13.00-16.00  

„Słodki jak miód” 

• 13.00-13.30 Dzień Pszczół – pogadanka na temat pożytecznych owadów, zagadki   

o pszczołach, właściwości miodu, wykonanie pszczoły z plasteliny – pracaplastyczna  

• 13.30-14.30 warsztaty – Fabryka Inspiracji  

• 14.30-16.00 Kubuś Puchatek ,,Nie ma jak miód’’ degustacja miodku (kto nie uczulony) 

• zajęcia kulinarne- pieczemy rogaliki z konfiturą degustacja na zakończenie  

     zajęć 

 

19.08.2021r. czwartek 13.00-16.00  

„Radość i złość”  

• 13.00-13.30 hamowanie własnych emocji, przypomnienie słowa proszę, dziękuję,  

i wybaczam, Dlaczego śniadanie jest ważne? pogadanki 

• 13.30-14.30 warsztaty – Fabryka Inspiracji  



 

• 14.45-16.00 zajęcia rozciągające, ćwiczenia na wszystkie partie mięśniowe- online 

 

20.08.2021r. piątek 13.00-16.00  

„Zwierzęta egzotyczne” prezentacja 

• 13.00-13.30 czy znacie zwierzęta?  Zagadki o zwierzętach egzotycznych,   

     charakterystyka zwierząt 

• 13.30-14.30 warsztaty - Twórcza cytrynka  

• 14.40-16.00 rymy – wyszukiwanie nazw obrazków, rymujących się z nazwami 

wybranych zwierząt egzotycznych, np. nosorożec – jednorożec, lew – zlew, żyrafa – 

szafa, słoń – koń. Jakie są zwierzęta? groźny jak … (lew), syczący jak ...(wąż), ciężki jak 

... (słoń) 

 

23.08.2021r. poniedziałek 13.00-16.00  

„Proszę Słonia”  

• 13.30-14.30 warsztaty- Fabryka Inspiracji   

• 14.45-16.00 „Dzień Słonia”- spotkanie ze Słoniem Trąbalskim Juliana Tuwima, 

ciekawostki o słoniach i słonie z bajek, pogadanka i praca plastyczna „Słoń” wydzieranka 

 

24.08.2021r. wtorek 13.00-16.00  

„Dzień sportu” 

• 13.00-13.30 zabawy ruchowe (rzuty do celu, skoki) 

• 13.30-14.30 warsztaty- Scrapbooking  

14.30-16.00 

• Zagadki o przyborach sportowych w różnych dyscyplinach, „W zdrowym ciele zdrowy 

duch” - pogadanka o znaczeniu aktywności fizycznej 

• „Co to za dyscyplina sportowa?” – zabawa słuchowo-naśladowcza. 

• Tworzenie własnej dyscypliny sportowej - praca plastyczna 



 

 

25.08.2021r. środa 13.00-16.00  

„Miłość do zwierząt” Ty mi podajesz łapkę a ja tobie rękę. 

• 13.00-14.00 zajęcia kulinarne- pieczemy jabłka z cynamonem, degustacja na zakończenie 

zajęć. Zwierzęta też mają swoje prawa- pogadanka  

• 14.00-15.00 warsztaty – Pokazy Cyrkowe  

• 15.00-16.00 wyjazd do Schroniska dla zwierząt w Dobrej 

 

26.08.2021r. czwartek 13.00-16.00  

„Spacer i sport na zielonej łące”  

• 13.00-13.30 warsztaty techniczne- wykonanie lampionu ze słoika i kwiatów z papieru 

kolorowego 

• 13.30-14.30 warsztaty – Fabryka Inspiracji  

• 14.30-16.00 sprzątamy naszą najbliższą okolicę – zajęcia w plenerze przeplatane grami 

oraz zabawami ruchowymi, zagadki o łące, sylwetki owadów, kwiatów, zwierząt 

zamieszkujących łąkę  

 

27.08.2021r. piątek 13.00-16.00  

„Kartka z wakacji” 

• 13.00-14.00 Czym podróżujemy i jak daleko, jak zachować się podczas podróży? - 

     pogadanka z prezentacją scenek tematycznych.  Jak napisać list i kartkę z wakacji,   

     tworzenie wakacyjnej pocztówki- zajęcia plastyczne     

     wykorzystanie kolorowego brystolu i ozdobników na kartkę 

• 14.00-15.00 warsztaty- pokazy cyrkowe 

• 15.00-16.00 warsztaty- przedstawienie teatralne  

 



 

30.08.2021r. poniedziałek 13.00-16.00  

„Ziemia – niebieska planeta” prezentacja 

•    13.00-13.30 konkurs wiedzy ekologicznej na temat wody, znaczenie wody  

w przyrodzie oraz życiu i gospodarce człowieka 

• 13.30-14.30 warsztaty – Baw się i Buduj  

14.30-16.00 

• Eksperymenty z wodą: Jaka jest woda?’’, Jaką wodę otrzymamy?’’ ,,Jak oczyścić  

     wodę?” 

• Najpiękniejsze miejsca w Polsce- zabawa geograficzna, tworzenie plakatu  

     z uwzględnieniem największych zbiorników wodnych w Polsce 

 

31.08.2021r. wtorek 13.00-16.00 

„Czysta głowa- sprawdzian’’  

• 13.00-13.30 Prawda czy fałsz? – dzieci przypisują wymienionego sportowca do danej 

dyscypliny 

• 13.30-14.30 warsztaty –pokazy cyrkowe  

• 14.30-15.30 zajęcia kulinarne: smażymy naleśniki bez cukru i tłuszczu, produkty od 

uczestników 

• 15.30-16.00 ‘Z jakiej jestem bajki?” bajkowe kalambury 

• Online- ćwiczenia sprawności ogólnej trening obwodowy 
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29.06.2021r. wtorek 10:00-18:00
 

Powitanie wakacji  

• 10.00-10.30 ,,Bezpieczne wakacje”- pogadanka dla dzieci i młodzieży na temat 

bezpiecznego   zachowania się nad wodą , w lesie oraz w górach. 

• 11.00-12.30 wykonanie prac plastycznych związanych z bezpieczeństwem na 

wakacjach 



 

• 13.00-15.00 gry i zabawy integracyjne 

• 15.30-18.00- zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

30.06.2021r. środa 10.00-18.00  

Zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej
 

• 10.00-12.00 co to jest recykling? Wykorzystanie surowców wtórnych do wykonywania 

prac plastycznych np.: plastikowe noże, widelce, łyżki, butelki, nakrętki. Warsztaty 

wykonania marionetki EKO „Misiu z recyklingu” 

• 12.30-14.00 gry zabawy ruchowe 

• 14.00-16.00 warsztaty kulinarne 

• 16.30-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

01.07.2021r. czwartek 10.00-18:00
 

• 10.00-11.00 gry i zabawy stolikowe  

• 11.20-13.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu – zabawy ruchowe skoki, bieg z 

przeszkodami, rzuty do celu 

• 13.30-15.00 zajęcia plastyczne z masą solną 

• 15.30-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

02.07.2021r. piątek10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 zajęcia plastyczne- zabawy z puzzlami 

• 11.30-14.00 wycieczka do schroniska dla zwierząt  

• 14.30-15.30 gry planszowe- (monopol, akrobata itp.) 

• 16.00-18.00 papierowe ptaki -origami 

 

 03.07.2021r. sobota 10.00-18.00
 

• 10.00-12.00 sprzątamy naszą najbliższą okolicę – zajęcia w plenerze przeplatane grami 

oraz zabawami ruchowymi, zagadki o łące, sylwetki owadów, kwiatów, zwierząt 

zamieszkujących łąkę  



 

• 12.30-14.30 papierowy ogień-zajęcia plastyczne. Tworzenie starych dokumentów-

notesów. Opalanie papieru ogniem, pisanie starodawnego listu 

• 14.45-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

06.07.2021r. wtorek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 ,,Moja okolica latem” konkurs plastyczny 

• 11.00-12.00 warsztaty taneczne  

• 12.30-14.00 figurki z masy solnej 

• 14.30-17.00 zajęcia sportowe –rozwijanie zdrowej rywalizacji sportowej mecz piłki 

nożnej 

 

07.07.2021r. środa 10.00-18.00
 

• 10.00-12.30 Piankolina do dekoracji i zabawy 

Kot z papierowych talerzyków 

• 13.00- 15.00 warsztaty teatralne Adam Dzieciniak 

• 15.30-18.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu - przeciąganie liny, berek 

08.07.2021r. czwartek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.30 wakacyjna pocztówka- różne techniki, zajęcia plastyczne z farbami 

• 12.00-13.30 zajęcia sportowe z trenerem 

• 14.00-16.00 zajęcia kulinarne 

• 16.00-18.00 przygotowanie dokumentacji z zajęć do zamieszczenia na stronę GCKiB 

    i Facebook 

 

09.07.2021r. piątek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.30 zabawa piankoliną- formowanie, ugniatanie i barwienie 

• 12.00-14.00 gry i zabawy ruchowe – rzut obręczami, łapanie piłki 

• 14.20-15.30 nauka wykonywania mas plastycznych- piasek kinetyczny, modelina 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 



 

 

10.07.2021r. sobota 10.00-18.00
 

• 10.00-11.30 piłka nożna i inne gry (w razie niepogody na sali) 

• 12.00-14.00 nagranie filmiku z wykorzystaniem prac plastycznych 

• 14.20-15.30 rebusy, krzyżówki i zagadki- zabawy umysłowe 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

13.07.2021r. wtorek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 kwiaty z bibuły- zajęcia manualne, zajęcia plastyczne- „Kolorowe lato” 

• 11.20-12. 40 gry i zabawy na świeżym powietrzu – zabawy ruchowe skoki, bieg z 

przeszkodami, rzuty do celu 

• 13.00-14.30 zajęcia plastyczne „Robótkowo” 

• 15.00-16.00 „Origami- kolorowy świat” 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

14.07.2021r. środa 10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 „Żelowe gniotki” (prosimy przynieść 1 opakowanie żelatyny) 

• 11.30-12.40 zabawy sportowe na świeżym powietrzy – z wykorzystaniem sprzętu 

klubowego 

• 13.00-14.40 zajęcia muzyczne z bębnami afrykańskimi 

• 16.45-17.30 zajęcia zumby  

15.07.2021r. czwartek 10.00-18:00
 

• 10.00-10.45 warsztaty układania puzzli 

• 11.00-13.00 warsztaty taneczne 

• 13.30-15.00 tworzenie dzbanków z gliny plastycznej 

• 15.20-16.30 zajęcia sportowe  

• 16.45-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

 



 

16.07.2021r. piątek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.30 szkolenie technik plastycznych, rysunki ołówkiem, zajęcia manualne  

z plasteliną, modelowanie ulubionych zwierzątek z modeliny 

• 12.00-14.00 sprzątamy naszą najbliższą okolicę – zajęcia w plenerze przeplatane grami 

oraz zabawami ruchowymi, zagadki o łące, sylwetki owadów, kwiatów, zwierząt 

zamieszkujących łąkę  

• 14.30- 16.00 zajęcia kulinarne 

• 16.00.18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

17.07.2021r. sobota 10.00-18.00
 

• 10.00-11.30 „Balonowe malowanie” (malowanie balonami z wodą) 

• 12.00- 14.00 „Mam talent” - przedstawienie przez dzieci swoich umiejętności 

• 14.20-16.00 zabawy sportowe na świeżym powietrzy – z wykorzystaniem sprzętu 

klubowego 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

20.07.2021r. wtorek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.30 zabawy wodne (bańki mydlane) 

• 12.00-13.30 tworzenie lizaków „Twórcza Cytrynka” 

• 14.00-15.00 zagadki i rebusy w formie kalamburów 

• 15.00-16.30 zabawy sportowe na świeżym powietrzy – z wykorzystaniem sprzętu 

klubowego 

• 16.45- 17.30 zajęcia Zumby  

 

21.07.2021r. środa 10.00-18.00
 

• 10.00-11.30 warsztaty rękodzieła- zwierzątka z drutu 

• 12.00 14.00 „Tor przeszkód”- zabawy ruchowe (mecz w dwa ognie, wyścigi  

z przeszkodami) 

• 14.20-15.40 gry stolikowe 



 

• 16.00-17.30 zajęcia plastyczne „Fabryka Inspiracji” 

 

22.07.2021r. czwartek 10-18.00
 

• 10.00-11.20 zajęcia plastyczne – „Symbol lata”, malowanie farbami, rysowanie 

kredkami, wycinanki z kolorowego papieru 

• 11.30-12.30 zajęcia sportowe na świeżym powietrzu- rozgrywki w badmintona 

• 13.00-15.00 spacer do lasu- poszukiwanie skarbów leśnych 

• 15.30-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

23.07.2021r. piątek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.30 gry stolikowe ,,Państwa-miasta”, rozwiązywanie zagadek, rebusy 

dydaktyczne 

• 12.00-13.30 zajęcia sportowe na świeżym powietrzu- 

• 14.00-15.30 Zajęcia plastyczne- Plakat ,,Jak wygląda Covid-19” 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

24.07.2021r. sobota 10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 zajęcia ruchowe- zumba dla dzieci 

• 11.30-12.30 Puzzle- malowanie (temat woda) 

• 13.00-15.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu – rozgrywki w badmintona 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

27.07.2021r wtorek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.30 słoma- zajęcia warsztatowe, forma przestrzenna 

• 12.00-13.30 tworzenie lizaków „Twórcza Cytrynka” 

• 14.00-15.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 15.20-16.00 motyl- wykonany z odrysowanych rączek dzieci 

• 16.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć 

 

28.07.2021r. środa 10.00-18.00
 



 

• 10.00-11.30 warsztaty wyrabiania masła (prosimy przynieść jedną śmietanę 30%) 

• 12.00-14.00 zajęcia sportowe- bieg slalomem, wyścigi z przeszkodami 

• 14.20-15.30 gry stolikowe 

• 16.00-17.30 zajęcia plastyczne „Fabryka Inspiracji” 

 

29.07.2021r. czwartek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 zajęcia plastyczne - wykonanie rysunku kredą na chodniku 

• 11.20-14.00 zajęcia sportowe -wyjście w plener 

• 14.20-16.30 warsztaty twórcze- wykonanie aniołka z masy solnej 

• 16.45-17.30 zajęcia Zumby  

 

30.07.2021r. piątek 10.00-18.00
 

• 10.00-12.00 warsztaty wykonywania lampionów ze słoików (proszę o przyniesienie 

jednego słoika przez każde dziecko pojemność 1l) 

• 12.30-14.00 zabawy ruchowe na świeżym powietrzu- w zbijanego 

• 1430-16.00 kalambury i zgadywanki 

• 16.00-18.00 opracowanie i przygotowanie dokumentacji na stronę GCKiB i Facebook 

 

31.07.2021r. sobota 10.00-18.00
 

• 10.00-12.00 zajęcia plastyczne oraz pogadanka na temat znaczenia sierpnia na 

wsi ,,praca rolnika”. Wykonanie kompozycji z zebranych traw i zbóż 

• 12.30-14.30 „Turniej sportowy na świeżym powietrzu – gra w badmintona 

• 15.00-16.00 gry i zabawy stolikowe – gra w chińczyka, szachy, warcaby 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

03.08.2021r. wtorek 10.00-18.00
 

• 10.00-12.00 Podchody z balonami z helem i malowanymi kamieniami 

• 12.30-14.00 wykonanie gąsienicy z rolek od papieru 



 

• 14.30-16.00 warsztaty kulinarne 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

04.08.2021r. środa 10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 „Chorągiewki na wietrze- LandArt” 

• 11.20-12.30 warsztaty plastyczne- slimy 

• 13.00-14.30 zajęcia muzyczne z bębnami afrykańskimi 

• 15.00-16.20 gry i zabawy na świeżym powietrzy – skakanie na skakance, zabawy z hula 

hop 

• 16.45- 17.30 zajęcia Zumby 

 

05.08.2021r. czwartek 10.00-18.00
 

• 10.00-12.00 spacer po okolicy – zbieranie traw i zbóż do kompozycji roślinnych 

• 12.10-12.30 gry i zabawy stolikowe – układanie puzzli 

• 12.45-13.45 warsztaty taneczne  

• 14.00-16.00 zajęcia sportowe – piłka nożna 

• 16.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć 

 

 

06.08.2021r. piątek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.20 warsztaty rękodzieła- słomiane pudełka 

• 11.30-12.45 gry i zabawy na świeżym powietrzu – z wykorzystaniem sprzętu 

sportowego przy klubie 

• 13.00-14.30 tworzenie lizaków „Twórcza Cytrynka” 

• 15.00-16.00 „Kalambury na wesoło” 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

07.08.2021r. sobota 10.00-18.00
 

• 10.00-12.00 spacer po okolicy, praca z mapą, doskonalenie orientacji w terenie 

• 12.30-14.00 „Makaronowa bransoletka”- zajęcia plastyczne 



 

• 14.30-16.00 warsztaty kulinarne 

• 16.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć 

 

10.08.2021r. wtorek 10.00-18.00
 

• 10.00-12.30 zajęcia sportowe na placu zabaw 

• 13.00-14.30 zajęcia plastyczne „Robótkowo” 

• 15.00-16.00 warsztaty Karaoke 

• 16.00-17.30 papierowe kwiaty-orgiami 

 

11.08.2021r. środa 10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 zajęcia związane z poznaniem historii naszej miejscowości, oglądanie 

zdjęć, starych map 

• 11.20-12.40 gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu- podchody 

• 13.00-14.30 praca z farbami ,,Najlepszy dzień lipca”. Utrwalenie wspomnień oraz 

rozwój kreatywności 

• 15.00-16.30 wazon z plastikowej butelki 

• 16.45-17.30 zajęcia Zumby 

 

12.08.2021r. czwartek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 zajęcia plastyczne z modeliną 

• 11.20-12.45 zajęcia sportowe- piłka ręczna 

• 13.00-14.30 zajęcia plastyczne „Robótkowo” 

• 15.00-16.30 wykonanie pocztówki z wakacji – wystawa prac 

• 17.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć 

 

13.08.2021r. piątek 10.00-18.00
 

• 10.00-12.00 zabawy zręcznościowe na sali (tenis stołowy, bilard, unihokej) 

• 12.10- 13.40 warsztaty plastyczne- masa papierowa 

• 14.00-16.00 zabawa na świeżym powietrzu – w chowanego, w dwa ognie 



 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

14.08.2021r. sobota 10.00-18.00
 

• 10.00-11.30 zajęcia origami, czyli podstawy tworzenia ozdób z papieru 

• 12.00-14.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu – z wykorzystaniem sprzętu 

sportowego przy klubie 

• 14.30-16.00 przysłowia i zagadki o sierpniu, kalambury, gry stolikowe 

• 16.30-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć 

 

17.08.2021r. wtorek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 zajęcia ze śpiewem 

• 11.00-12.10 zajęcia plastyczne, prace w glinie 

• 12.30-14.00 zajęcia plastyczne „Robótkowo” 

• 14.30-16.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

18.08.2021r. środa 10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 zajęcia plastyczne- owoce z plasteliny 

• 11.20-14.00 zajęcia sportowe- siatkówka 

• 14.20-15.45 tworzenie rymowanek z imieniem 

• 16.00-17.30 zajęcia plastyczne „Fabryka Inspiracji” 

 

19.08.2021r. czwartek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.00 gry z wykorzystanie kartki i długopisu 

• 11.00-12.00 warsztaty taneczne  

• 12.20-13.00 przysłowia związane z latem 

• 13.30-16.20 piesza wycieczka: przyroda i dzikie zwierzęta 

• 16.45-17.30 zajęcia zumby 

 



 

20.08.2021r. piątek 10.00-18.00
 

• 10.00-11.30 zajęcia plastyczne – wykonanie masek pszczół 

• 12.00-14.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu – mistrz celności, mistrz precyzji, 

mistrz precyzji 

• 14.30-15.30 praca plastyczna ,,Lato w naszym ogrodzie” 

• 16.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć 

 

21.08.2021r. sobota 10.00-18.00
 

• 10.00-12.00 wyjście w plener, zbieranie ziół do suszenia 

• 13.00-16.00 pożegnanie lata (ognisko) 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

24.08.2021r. - 4.09.2021r. klub nieczynny
 

 

 

 

FILIA W BEZRZECZU- ul. Koralowa 61 c 

28.06.2021r. poniedziałek 10.00-18.00
 

• 10.00-10.30 pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji, ustalenie zasad i 

reguł obowiązujących podczas zajęć i wspólne ich zapisanie 

• 10.40-12.40 zabawy integracyjne 

• 13.00-15.00 warsztaty kulinarne- słodki deser na powitanie 

• 15.00-16.00 gry stolikowe 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

 



 

29.06.2021r. wtorek 10:00-18:00 

 „Mali twórcy” 

• 10.00-11.30 zajęcia plastyczne- letni obrazek z filcu 

• 12.00-14.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 14.30-15.30 imienne magnesy na lodówkę- zajęcia manualne 

• 15.40-17.00 zabawy z geometrią-figury przestrzenne wykonane z wykałaczek  

i plasteliny 

 

30.06.2021r. środa 10.00-18.00
 

 „Żaglówka”
 

• 10.00-11.30 zajęcia plastyczne- wykonanie żaglówki z kory, tkaniny i patyczka 

• 11.30-12.00 zagadki związane z morzem – zabawa w grupach 

• 12.00-13.30 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 14.00-15.30 warsztaty z Fabryką Inspiracji- „Exploding Box” 

• 16.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć 

 

01.07.2021r. czwartek 13.00-21.00 

 „Zdrowo i sportowo”
 

• 13.00-15.00 zabawy na świeżym powietrzu-wyjście na boisko w Bezrzeczu   

     prowadzenie LZS Bezrzecze - sportowa rywalizacja z podziałem na grupy 

• 16.00-18.00 gry i zabawy świetlicowe- tenis stołowy, piłkarzyki 

• 18.00- 21.00 „Tenis stołowy”- spotkanie dla młodzieży i dorosłych 

 

02.07.2021r. piątek 10.00-18.00
 

 „Jesteśmy kreatywni” 

• 10.00-11.30 segregator „wachlarz” – zajęcia manualne 

• 12.00-13.00 zabawy z balonami 

• 13.30- 15.00 warsztaty z Fabryką Inspiracji-pojemnik na kredki  

• 15.30-17.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 



 

• 17.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć 

05.07.2021r. poniedziałek 10:00-18:00 

 „ Aktorskie zabawy” 

• 10.00-11.30 przygotowanie masek teatralnych -zajęcia plastyczne 

• 11.40-14.40 odgrywanie krótkich scenek tematycznych 

• 13.00- 14.30 warsztaty kreatywne z Fabryką Inspiracji „Sekretnik Harry Pottera”  

• 15.00-16.00 zabawy „Róbcie, to co ja”, „ Rzeźbiarz” 

• 16.00-18.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

06.07.2021r. wtorek 10.00-18.00
 

 „Słodkie wypieki”
 

• 10.00-12.00 „Dzień czekolady”- warsztaty kulinarne-pieczenie czekoladowych 

muffinek, przygotowanie ciasta i pieczenie oraz dekoracja i degustacja 

• 12.30-14.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 14.30-16.00 gry i zabawy świetlicowe 

• 16.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć 

 

 07.07.2021r. środa 10.00-18.00
 

„Bawimy się wesoło”
 

• 10.00-11.00 zabawy grupowe  

• 11.30-14.30 wyjście w plener, zbieranie ziół do suszenia 

• 15.00- 16.30 warsztaty z Fabryką Inspiracji-„Szyjemy grubego misia” 

• 17.00-18.00 praca plastyczna – woreczek sensoryczny z ruchomymi oczkami 

 

08.07.2021r. czwartek 13:00-21:00
 

 „Moje hobby”
 

• 13.00-14.00 „Opowiem o swojej pasji” – malowanie spersonalizowanego kubeczka 

ceramicznego 

• 14.00-16.00 zabawy integracyjne 



 

• 16.00-17.00 zajęcia plastyczne- zawieszka na drzwi 

•  17.00-21.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

09.07.2021r. piątek 10.00-18.00
 

 „Indiańskie klimaty”
 

• 10.00-11.30 praca manualna- wykonanie totemu z użyciem patyka, sznurków, farb 

• 12.00-14.00 zabawy na świeżym powietrzu-wyjście na boisko w Bezrzeczu,   

• 14.20-16.00 robienie pióropusza i tipi, zabawy 

• 16.20- 17.30 praktyczna dekoracja- malowanie deseczki farbą tablicową 

 

26.07.2021r. poniedziałek godz. 10:00-18:00 

 „Projekt Afryka” 

• 10.00-12.00 maski afrykańskie w stylu Picasso wyklejane z tektury, kamienie 

    z  motywem afrykańskim malowane farbą temperą -zajęcia manualne 

• 12.30-15.00 zabawy integracyjne- boisko w Bezrzeczu 

• 15.30-17.00 warsztaty kulinarne 

• 17.20-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć na stronę GCKiB oraz Facebook 

 

27.07.2021r. wtorek 10.00-18.00
 

 „Sportowy wtorek”
 

• 10.00-11.30 zabawy zręcznościowe i wykonanie zabawki „Łapacz owadów” 

• 11.45-12.45 gry stolikowe 

• 13.00-15.00 sportowe rywalizacje na boisku w Bezrzeczu, prowadzenie LZS Bezrzecze  

• 15.30-17.00 warsztaty kulinarne 

 



 

28.07.2021r. środa 10.00-18.00
 

 „Skarby tropików”
 

• 10.00-11.30 „Trójwymiarowy obrazek z flamingiem”- zajęcia plastyczne 

• 12.00-14.00 zabawa w tropiciela skarbów- ukrywanie skarbów i rysowanie mapy 

• 14.20-16.00 „Coś z niczego”-kolorowe kredki zrobione z połamanych kredek  

      świecowych w piekarniku. Podwodny świat-rysunek wykonany przy użyciu zrobionych   

      kredek. 

• 16.00-18.00 zabawy na świeżym powietrzu-wyjście na boisko w Bezrzeczu 

 

29.07.2021r. czwartek 13.00-21.00 

 „Przyjaźń to ważna rzecz”
 

• 13.30- 15.00 warsztaty „Poznaj siebie i swoje możliwości”, prowadzenie K. Ogłozińska,  

• 15.20-16.00 Międzynarodowy Dzień Przyjaźni- pogadanka, opowiadamy o swoim  

     przyjacielu 

• 16.00-17.30 proporczyk i medal dla przyjaciela – zajęcia plastyczne 

• 18.00-20.00 spotkanie po sąsiedzku przy planszówkach
 
 

• 20.00-21.00 opracowanie dokumentacji z zajęć na stronę GCKiB oraz Facebook 

 

30.07.2021r. piątek 10.00-18.00 

 „Szalone stworki”
 

• 10.00-11.00 „Dziwne stworki”- praca manualna 

• 11.00-13.00 wymyślone historie i szalona zabawa 

• 13.30-15.00 warsztaty z Fabryką Inspiracji- praca w drewnie 

• 15.30-18.00 zabawy na świeżym powietrzu-wyjście na boisko w Bezrzeczu 

 

10.07-24.07. 2021r.- klub nieczynny 

 

 



 

Praca online lipiec 

• Warsztaty kulinarne-czekoladowe muffinki, owocowa girlanda 

• Organizer na biurko 

•  Kolorowa dekoracja z kamieni plażowych, korali i sznurka 

Sierpień
 

02.08.2021r. poniedziałek 10.00-18.00 

 „Morski pejzaż”
 

• 10.00- 12.00 wykonanie instalacji w słoiku z wykorzystaniem piasku morskiego, 

muszelek, kamyków, żaglówki, rozgwiazdy z masy solnej 

• 13.30-15.00 warsztaty „Poznaj siebie i swoje możliwości”, prowadzenie K. Ogłozińska 

• 15.30-18.00 zabawy na świeżym powietrzu-wyjście na boisko w Bezrzeczu 

 

03.08.2021r. wtorek 10:00-18:00 

 „Kartka z kalendarza” 

• 10.00-11.00 gry świetlicowe 

• 11.30-13.00 Powstanie Warszawskie- przypomnienie historii, zajęcia plastyczne- 

wykonanie kartki dla Powstańców oraz opaski powstańca 

• 13.00-14.30 zabawy na świeżym powietrzu-wyjście na boisko w Bezrzeczu 

• 15.00-16.30 warsztaty z Fabryką Inspiracji- „Podstawka na telefon” 

• 17.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć na stronę GCKiB oraz Facebook 

 

04.08.2021r. środa 10.00-18.00
 

 „Wielki Dzień Pszczół”
 

• 10.00-12.00 „Ul” – praca przestrzenna 

• 12.00-14.00 zabawy i konkurencje sportowe na świeżym powietrzu 

• 14.00-16.00 warsztaty kulinarne- kruche ciasteczka z miodem- pieczenie i degustacja 

• 16.30-18.00 „Pocztówka z wakacji”- zajęcia plastyczne 

 



 

05.08.2021r. czwartek 13.00-21.00
 

 „Zabawa z decoupage”
 

• 13.00-15.00 warsztaty „Poznaj siebie i swoje możliwości”, prowadzenie K. Ogłozińska 

• 15.20-17.00 zabawy i konkurencje sportowe na świeżym powietrzu 

• 17.00-18.00 zakładka dla miłośników książek- zajęcia plastyczne, technika decoupage 

• 18:00-20:00 letni bookcrossing dla mieszkańców 

      

06.08.2021r. piątek 10.00-18.00
 

 „Sport to zdrowie”
 

• 10.00-12.00 „Bezrzecze dawniej”- plakat, praca grupowa 

• 12.00-12.45 gry stolikowe 

• 13.00-15.00 sportowe rywalizacje na boisku, prowadzenie LZS Bezrzecze 

• 15.30-18.00 warsztaty kulinarne 

 

09.08.2021r. poniedziałek 10.00-18.00
 

 „Latarnia morska”
 

• 10.00-12.00 Eko zabawy- wykorzystanie surowców wtórnych do zrobienia makiety 

latarni morskiej i morskiego pejzażu 

• 12.30-14.30 konkursy i zabawy z balonami 

• 15.00-18.00 poznajemy okolice – wycieczka piesza 

 

10.08.2021r. wtorek 10.00-18.00
 

 „Patyczaki”
 

• 10.00-11.30 Praca manualna- śmieszne ludziki wykonane z patyków, włóczki, oczek,   

     tkaniny 

• 12.00-14.30 gry i zabawy plenerowe 

• 15.00- 16.30 warsztaty kreatywne z Fabryką Inspiracji „Kocięga-gra zręcznościowa”  

• 17.00-18.00 gry planszowe 



 

11.08.2021r. środa 10.00-18.00
 

 „Międzynarodowy Dzień Kota”.
 

• 10.00-12.00 zabawka dla kota- praca manualna, portret kota- czarno- białe obrazki 

• 12.00-13.30 zwinni jak kot- zabawy sprawnościowe 

• 14.00-16.00 gry i zabawy intelektualne na różnym poziomie trudności- rebusy, 

krzyżówki, łamigłówki o tematyce wakacyjnej m.in. „bezpieczne wakacje” 

• 16.30-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć na stronę GCKiB oraz Facebook 

 

12.08.2021r. czwartek 13.00-21.00
 

 „Słoń na szczęście”
 

• 13.00-14.00 zagadki, historyjki o zwierzętach mieszkających w Afryce 

• 14.00-15.30 warsztaty „Poznaj siebie i swoje możliwości”, prowadzenie K. Ogłozińska 

• 15.40-17.30 „Zachód słońca w Afryce-Światowy Dzień Słonia”- praca plastyczna,      

     plakat o ochronie słoni- praca grupowa 

• 18.00-21.00 Rozgrywki tenisa stołowego dla mieszkańców 

 
 

13.08.2021r. piątek 10.00-18.00
 

 „Warsztaty kreatywne”
 

• 10.00-11.30 wykonanie misy z betonu 

• 12.00-14.00 gry i zabawy plenerowe 

• 14.30- 16.00 malujemy lato „Deszczowy letni dzień”- technika malowania woskiem 

• 16.00-18.00 gry i zabawy świetlicowe 

16.08.2021r. poniedziałek 10.00-18.00  

 „Dzień włóczykija”
 

• 10.00-12.00 Poszukiwanie skarbów-spacer po okolicy i zbieranie roślin do pracy   

     plastycznej 



 

• 12.30-14.00 „Skamieniałości” zajęcia z masą solną, przygotowanie masy, odciskanie    

    roślin 

• 14.20-16.00 zabawy grupowe 

• 16.00-17.00 malowanie farbami i nitką- praca plastyczna 

• 17.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć na stronę GCKiB oraz Facebook 

 

17.08.2021r. wtorek 10.00-18.00 

„Świat owadów” 

• 10.00-11.30 „Pająk na pajęczynie”- praca manualna 

• 12.00-14.00 zabawy zręcznościowe 

• 14.00-15.00 „Kolorowe ważki”- zajęcia plastyczne     

• 15.00-16.30 warsztaty kreatywne z Fabryką Inspiracji „Letni ogród w donicy” 

• 17.00-18.00 przygotowanie i realizacja wystawy wykonanych prac plastycznych 

 

18.08.2021r. środa 10:00-18:00 

 „Mały fotograf”
 

• 10.00-11.30 Światowy Dzień Fotografii -pogadanka o historii oraz zajęcia plastyczne -

tworzenia zdjęć z kwadratów 

• 12.00-15.00 zabawy i konkurencje sportowe na świeżym powietrzu 

• 15.30-17.00 ozdabianie drewnianego bączka i wesołe zabawy 

• 17.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć na stronę GCKiB oraz Facebook 

19.08.2021r. czwartek 13:00-21:00
 

 „Nasz przyjaciel - Pies”
 

• 13.00-13.30 Pogadanka o przyjaźni z psem, a także o schroniskach i pomocy dla 

czworonogów 

• 13.30-15.00 warsztaty „Poznaj siebie i swoje możliwości’, prowadzenie K. Ogłozińska 

• 15.30- 16.30 kartka z motywem pieska, z ruchomymi uszkami 

•  17.00-18.00 wystawa portretów psa wykonanych techniką mieszaną 

 



 

20.08.2021r. piątek 10.00- 18.00  

 „Mądre zabawy”
 

• 10.00-11.30 Łamigłówki- wymyślamy krzyżówki i rebusy. Rozwiązywanie i zbieranie  

     punktów 

• 11.45-14.00 zabawy i konkurencje sportowe na świeżym powietrzu 

• 14.00-15.00 breloczki- praca manualna 

• 15.30-17.00 „Owocowy zawrót głowy”- sałatka owocowa- warsztaty kulinarne 

• 17.00-18.00 Girlanda owocowa z kolorowego papieru 

 

23.08.2021r. poniedziałek 10.00-18.00
 

 „Mali drukarze”
 

• 10.00-11.30 matryce z plasteliny, przygotowanie matrycy, odbijanie wzoru na papierze 

• 12.00-13.00 gry i zabawy zręcznościowe 

• 13.30-14.30 kartka z wakacji technika mieszana 

• 15.00-16.00 gry i zabawy zręcznościowe 

• 16.00-17.00 magnesy na lodówkę-praca manualna 

• 17.00-18.00 opracowanie dokumentacji z zajęć na stronę GCKiB oraz Facebook 

 

24.08.2021r. wtorek 10.00-18.00 

 „Zabawy teatralne”
 

• 10.00-13.00 zabawy i konkurencje sportowe na świeżym powietrzu 

• 13.30 15.00 warsztaty „Poznaj siebie i swoje możliwości”, prowadzenie K. Ogłozińska 

• 15.30-18.00 wcielamy się w rolę reżysera i aktora- przygotowanie kostiumów, 

odgrywanie scen z bajek ze zmienionym zakończeniem 

 

25.08.2021r. środa 10.00-18.00 

 „Kreatywne pomysły”
 

• 10.00-11.00 „Wydrapywanki” -praca plastyczna 

• 11.00-13.00 gry i zabawy zręcznościowe 



 

• 13.00-14.00 Przygotowanie kartek przez zamalowanie kredkami świecowymi i warstwą  

    farby, rysowanie wykałaczką 

• 14.30-16.00 kolorowe pacynki z filcu, koralików i drucików kreatywnych 

• 16.00-18.00 – wystawa wykonanych prac 

 

26.08.2020r. czwartek 13.00-21.00  
 

 „Bawimy się w pisarzy” 

 

• 13.00-14.30 gry i zabawy w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu 

• 15.00-16.30 warsztaty z Fabryką Inspiracji „Wakacyjny album”  

• 17.00-20.30 Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksu-piszemy krótką historyjkę 

i tworzymy własny komiks. Prezentacja 

 

27.08.2020r. piątek 10.00-18.00 

 „Zakończenie wakacji”
 

• 10.00-11.30 robimy pamiątkowy plakat malowany dłońmi 

• 12.00-14.00 konkursy dla dzieci, zabawa przy muzyce 

• 14.00-15.30 każdy ma jakiś talent- robimy medale i wręczamy każdemu za jego zdolności 

• 16.00-18.00 zabawy na zakończenie „ Dyrygent”, „ Prawda czy fałsz” 

Praca online w miesiącu sierpniu 

• Kartka z motywem pieska 

• Wydrapywanki- obrazki inaczej 

• Matryce z plasteliny 

• Gipsowe odlewy 

 

FILA W SKARBIMIERZYCZACH- Skarbimierzyce 17 



 

30.06.2021r. środa 16.00 21.00 

Jak zaplanować Wakacje? 

• 16.00-17.30 warsztaty plastyczne „Fabryka Inspiracji” 

• 17.40-18.20 czas wolny spędzamy bezpiecznie-przypomnienie i omówienie zasad 

bezpiecznej zabawy, postępowanie podczas nagłych zdarzeń, numery telefonów 

ratunkowych 

• 18.30-19.00 warsztaty pakowania plecaka na wakacje- najpotrzebniejsze rzeczy 

• 19.00-20-30 gry i zabawy w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

01.07.2021r. czwartek 18.00-21.00  

„Bezpieczne wakacje” 

•  18.00-18.30 tworzenie, zapisywanie i wykonanie haseł przypominających zasady   

      bezpieczeństwa podczas wakacji 

18.40-20.30  

• Dokąd lubimy jeździć na wakacje? -zajęcia plastyczne 

• Czy podróże kształcą?  zajęcia podczas których odpowiemy na pytanie. 

 

02.07.2021r. piątek 16.00-21.00 

Zajęcia sportowe 

• 16.00-17.30 „Turnieje sportowe”- Andrzej Grochowski 

• 17.40-20.30 warsztaty kulinarne 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

 

3.07.2021r. sobota 13:00-21:00 

„Dzień sportu” 

• 13.00 >Zajęcia sportowe na boisku- rywalizacja, turnieje, konkursy dla dzieci i młodzieży 

• Ognisko integracyjne 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 



 

 

06.07.2021r. wtorek 18.00-21.00 

„Jak spędzać wakacje?” 

• 18.00-18.30 gry i zabawy na powietrzu i w klubie 

• 18.30-19.30 przygody wakacyjne w domu- zajęcia plastyczne 

• 19.30-20.30 wakacje w miejscu zamieszkania- burza mózgów- pomysły na ciekawe   

     wakacje 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

07.07.2021r. środa 16.00-21.00 

• 16.00-17.00 zdobienie klubu materiałami przyrodniczymi 

• 17.00-18.30 „Fabryka Inspiracji”- filcowe zwierzaki 

• 18.30-19.30 pocztówka z wakacji- zajęcia plastyczne 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

8.07.2021r. czwartek 18.00-21.00 

Warsztaty kulinarne 

• 18.00-19.30 desery na upalne dni, owoce jako przekąska, Jak zrobić własne lody? 

• 19.30-20.30 gry i zabawy ruchowe 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

  

9.07.2021r. piątek 18.00-21.00 

• 16.00-17.30 warsztaty sportowe- Andrzej Grochowski 

• 17.30-19.30 gry zespołowe 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

10.07.2021r. sobota 13.00-21.00 

„Pomaganie jest fajne” 

• 13.00-16.00 wycieczka po okolicy 

• 16.00-17.00 zapoznanie dzieci z ideą pomocy charytatywnej, Co to jest wolontariat? 



 

Warsztaty „Jak możemy na co dzień pomagać? 

• 17.00-19.00 warsztaty kulinarne 

 

13.07.2021r. wtorek 18.00-21.00 

„Zagospodarowanie czasu wolnego” 

• 18.00-19.00 gry i zabawy zespołowe 

• 19.00-20.30 zgaduj zgadula- Co robię, gdy mam CZAS…? -zabawa w teatr 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

14.07.2021r. środa 16.00-21.00 

• 16.00-17.30 „Fabryka Inspiracji”- piankolina 

• 17.30-18.30 gry i zabawy ruchowe 

• 18.40-19.30 zdobimy papierowe torby – zajęcia plastyczne 

 

15.07.2021r. czwartek 13.00-21.00 

• 13.00-14.30 „Fabryka Inspiracji”- pacynki, „Drugie życie skarpetki” – zajęcia manualne, 

wykonanie lalki 

• 16.00-18.00 gry i zabawy zespołowe 

• 18.00-19.30 warsztaty kulinarne 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

16.07.2021r. piątek 18.00-21.00 

• 18.00- 21.00 Mini turniej w tenisa stołowego (współpraca z LZS) Przypomnienie zasad  

     fair – play 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

17.07.2021r. sobota 13.00-21.00 

• 13.00-15.00 rekreacja i zdrowie- zabawy plenerowe 

• 15.30-17.30 gry i zabawy edukacyjne na powietrzu i klubie 

• 17.40-20-30 piszemy krótką historyjkę i tworzymy własny komiks- prezentacja 



 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

20.07.2021r. wtorek 13.30-21.00     

• 13.30-14.30 gry i zabawy – poznajmy się 

• 14.30-15.30 malowanie farbami akwarelowymi w plenerze 

• 15.30-16.30 zajęcia sportowe 

• 18.00-20.30 warsztaty sportowe- Andrzej Grochowski - ustalenie reguł i zasad zabawy, 

przypomnienie o współpracy w zespole, rywalizacja sportowa 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

21.07.2021r. środa 12.30-21.00 

• 12.30-14.00 „Robótkowo” - warsztaty plastyczne  

• 14.00-16.00 zajęcia ruchowe z wykorzystaniem muzyki- zumba dla dzieci 

• 16.00-18.00 nauka gry w szachy, Strategia, co to takiego? Rywalizacja, a gra fair-play 

• 18.00-19.30 gry i zabawy – teren przy klubie 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

22.07.2021r. czwartek 17.00-21.00 

• 17.00-18.30 „Fabryka Inspiracji”-warsztaty w drewnie „Zrób to sam”- pudełka, szkatułki, 

karmiki 

• 18.40-20.30 gry i zabawy – teren przy klubie 

 

23.07.2021r. piątek 18.00-21.00 

• 18.00-19.30 gry i zabawy dydaktyczne na świeżym powietrzu 

• 19.30-21.00 gry i zabawy intelektualne na różnym poziomie trudności- rebusy, 

krzyżówki,  łamigłówki o tematyce wakacyjnej m.in. „bezpieczne wakacje” 

 

 

 



 

24.07.2021r. sobota 13.00-21.00 

„Rowerowa sobota” 

• 13.00-13.20 jak bezpiecznie jeździć rowerem, zasady Ruchu Drogowego 

• 13.30- 16.00 wycieczka rowerowa po okolicy 

• 16.30-18.00 gry, rebusy i zagadki 

• 18.00-20.00 warsztaty kulinarne 

Praca online– przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

27.07.2021r. wtorek 13.00-21.00 

• 13.00-14.00 gry planszowe 

• 14.00-16.00 ćwiczenia zachowań prospołecznych- zabawy integracyjne 

• 16.00-17.30 warsztaty sportowe - Andrzej Grochowski 

• 18.00-19.30 zajęcia związane z poznaniem historii naszej miejscowości, oglądanie 

zdjęć, starych map 

• 19.40-21.00 zabawy integracyjne 

 

28.07.2021r. środa 13.00-21.00 

• 13.00-14.30 zajęcia plastyczne „Wspomnienie z wakacji” 

• 14.30-16.00 „Wakacyjne igrzyska”- zabawy na powietrzu 

• 16.00-16.30 gry stolikowe 

• 17.00-19.00 warsztaty i zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży- gra w kapsle, gra w 

klasy, w gumę 

• Przygotowania do festynu rodzinnego 

 

29.07.2021r. czwartek 17.00-21.00 

• 17.00-18.30 Fabryka Inspiracji- zajęcia z tkaninami i nićmi 

• 18.40- 20.30 gry i zabawy dydaktyczne na świeżym powietrzu 

 

30.07.2021r. piątek 18.00-21.00 

• 18.00-20.00 gry i zabawy dydaktyczne na świeżym powietrzu 



 

• Przygotowania do festynu rodzinnego 

 

31.07.2021r. sobota 10.00-21.00 

Festyn Rodzinny, konkursy dla dzieci i dorosłych, zabawa przy muzyce, zabawa fantowa -

współpraca z LZS, ze Stowarzyszeniami 

• Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

03.08.2021r. wtorek 14.30-21.00 

• 14.30-15.30 „Co Cię uszczęśliwia” -warsztaty plastyczne 

• 15.30-17.30 „Niech powiewa flaga” – warsztaty plastyczne 

• 18.00-20.00 gry i zabawy na powietrzu 

• 20.00-20.30 rozmowy na temat bieżących wydarzeń w kraju i na świecie –pogłębienie i  

     wzbogacenie wiadomości o świecie współczesnym 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

04.08.2021r. środa 13.00-21.00 

• 13.00-14.00 gry i zabawy sportowe 

• 14.00-15.30  „Wielka stopa” – warsztaty plastyczne 

• 16.00-17.00 gry i zabawy na powietrzu 

• 17.00-18.30 Fabryka Inspiracji-warsztaty 

• 19.00-21.00 zabawy integracyjne 

 

5.08.2021r. czwartek 18.00-21.00 

 „Co to znaczy?” 

• 18.00-19.00 poznajemy znaczenie różnych związków frazeologicznych np. ranny 

ptaszek, czarna     owca, niedźwiedzia przysługa, mieć węża w kieszeni itp. 

• 19.00-20.30 zabawa w kalambury z wykorzystaniem wybranych związków 

frazeologicznych –drużynowa współpraca 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 



 

 

6.08.2021r. piątek 16.00-21.00 

• 16.00-17.30 warsztaty sportowe- Andrzej Grochowski - wspólne ćwiczenia na „siłowni 

pod chmurką” 

• 18.00-19.30 warsztaty plastyczne 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

7.08.2021r. sobota 13.00-21.00 

„Podchody” 

• 13.00- 20.00 ustalenie reguł i zasad zabawy, tworzenie rekwizytów, przypomnienie  

o współpracy w zespole, ognisko  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

10.08.2021r. wtorek 13.00-21.00 

„Kocham Cię Polsko” 

• 13.00-14.30 „Łąki kwietne” - warsztaty plastyczne 

• 14.30-15.30 „Przygody rolników” gry i zabawy plenerowe 

• 15.30-16.30 „Polskie zwyczaje i tradycje ludowe” warsztaty edukacyjne 

• 18.00-19.30 konkurs wiedzy geograficznej o Polsce, wykonanie wakacyjnej mapy 

Polski- najciekawsze miejsca w Polsce to…?-  burza mózgów 

• 19.30-20.30 drużynowa rywalizacja-jedna osoba z drużyny rysuje, reszta zgaduje- 

zajęcia plastyczne 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

11.08.2021r. środa 13.00-21.00 

„Dla zdrowia i urody” 

• 13.00-14.30 gry i zabawy integracyjne 

• 14.30-15.30 „Nie mieszaj- segreguj” - gry i zabawy edukacyjne 

• 16.00-17.30 Fabryka Inspiracji-warsztaty 

• 18.00-19.30 warsztaty twórcze 



 

• 19.30-21.00 wystawa wykonanych prac 

 

12.08.2021r. czwartek 18.00-21.00 

Wycieczka 

• 18.00-19.30 wycieczka na okoliczne pola i łąki-zbieranie różnych okazów 

przyrodniczych 

• 19.30- 20.30 praca plastyczna „Podróż moich marzeń - wykorzystanie przyniesionych 

eksponatów przyrodniczych 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

13.08.2021r. piątek 18.00-21.00 

„Coś bym zjadła, coś bym zjadł” 

• 18.00-20.30 warsztaty kulinarne, przepisy na dania i przekąski, zdrowa żywność, 

kompozycje smakowe 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

14.08.2021r. sobota 13.00-21.00 

 Piknik 

• 13.00-20.30 zorganizowanie pikniku na świeżym powietrzu, wspólne przygotowanie 

przekąsek- zajęcia kulinarne, gry i zabawy 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

17.08.2021r. wtorek 13.30-21.00 

„Moja miejscowość- moja mała ojczyzna” 

• 13.30-14.30 wykorzystanie fizyki do objaśnienia zjawisk w otaczającym świecie 

poprzez doświadczenia i zabawę 

• 14.30-16.30 gry i zabawy edukacyjne 

• 17.00-19.30 spacer po okolicy- szukanie interesujących obiektów 

• 20.00-21.00 poznanie środowiska lokalnego- szukanie ciekawostek Internecie, 

wymiana informacji zdobytych z różnych źródeł- przybliżenie historii naszej 

miejscowości 



 

 

18.08.2021r. środa 13.00-21.00 

„Celny strzał” 

• 13.00-14.30 zabawy z farbami 

• 14.30-15.30 zabawa z hula-hop 

• 15.30-16.30 gry i zabawy integracyjne 

• 18.00- 20.30 rozgrywki w Darta, turniej tenisa stołowego 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

19.08.2021r. czwartek 17.00-21.00 

• 17.00-20.00 zabawa taneczna 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

20.08.2021r. piątek 18.00-21.00 

Gry planszowe 

• 18.00-20.00 turniej w popularne „planszówki” 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

 

21.08.2021r. sobota 13.00-21.00 

„Uroki Szczecina” 

• 13.00- 17.00 wycieczka do Szczecina 

• 17.30- 19.30 zajęcia plastyczne 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

24.08.2021r. wtorek 13.00-21.00 

• 13.00-14.30 „Warsztaty kulinarne”- Cytrynka, lizaki własnej roboty 

• 14.30-16.30 gry edukacyjne 

• 17.00-19.00 zabawy i gry plenerowe 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 



 

25.08.2021r. środa 13.00-21.00 

• 13.00-14.30 gry i zabawy plenerowe 

• 14.30-16.30 warsztaty artystyczne 

• 17.00-18.30 Fabryka Inspiracji-warsztaty  

 

26.08.2021r. czwartek 16.00-21.00 

• 16.00-17.00 gry i zabawy integracyjne 

• 17.00-18.30 Fabryka Inspiracji-warsztaty  

• 19.00-21.00 warsztaty edukacyjne (nauka podstawowych zwrotów w różnych językach, 

prace plastyczne, wystawa) 

 

27.08.2021r. piątek 18.00-21.00 

• 18.00-19.00 warsztaty sportowe- Andrzej Grochowski 

• 19.00-21.00 warsztaty edukacyjne 

 

28.08.2021r. sobota 13.00-21.00 

• Ognisko integracyjne na zakończenie wakacji 

 

 

FILIA W STOLCU- Stolec 9 

26.06.2021r. sobota 12.00-20.00 

„Bezpieczne wakacje’  

• 12.00-13.40 przypomnienie i omówienie zasad bezpiecznej zabawy oraz postępowania 

podczas nagłych zdarzeń połączone z odgrywaniem scenek tematycznych 

• 14.00-15.30 szkolenie dla dzieci i młodzieży przeprowadzone przez Operatorów 

Numerów Alarmowych, upowszechnienie wiedzy na temat numerów alarmowych 

• 16.00-19.00 Ognisko z kiełbaskami po zakończonym szkoleniu 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 



 

29.06.2021r. wtorek 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 gry i zabawy świetlicowe na powietrzu 

• 15.30 – 17.30 warsztaty z Fabryką Inspiracji dla dzieci i młodzieży  

Szyjemy Grubego Misia - warsztaty krawieckie, polegające na uszyciu, wypełnieniu 

 i ozdobieniu Grubego Misia.      

• 17.00- 19.00 Kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży -zabawy z gipsem- 

tworzenie różnego rodzaju podstawek pod podgrzewacze  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

30.06.2021r. środa 12.00-20.00 

„Karate dla dzieci i młodzieży”  

• 13.00 – 15.00 ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki 

• 15.30- 16.30 warsztaty i zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży „Stopa, ręka, lewa, 

prawa” - przeprowadzenie zabawy ruchowej  

• 17.00-19.00 warsztaty kulinarne 

 

   

01.07.2021r. czwartek 14.00-22.00 

• 14.30 - 16.30 „Kreatywne czwartki z Fabryką Inspiracji" dla dzieci i młodzieży  

Sekretnik Harrego Pottera - praca nad pamiętnikiem przy użyciu metody scrapbookingu 

• 17.00-19.00 „Kulinarne przygody" dla dzieci i młodzieży  

 „Warsztaty kulinarne”. Wyszukanie przepisów (głównie z myślą o dzieciach), wykonanie   

ciast, deserów, lodów 

  Praca online– przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

02.07.2021r. piątek 14.00-22.00 

• 14.00-15.00 gry i zabawy ruchowe 

• 15.30 – 17.00 warsztaty dla dzieci i młodzieży „Asertywność - co to takiego?” 



 

• 18.15 – 19.15 „Karate dla dzieci i młodzieży” - ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami 

sztuk walki 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

03.07.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 11.00- 16.00 wycieczki plenerowe dla dzieci i młodzieży - wycieczka rowerowa do 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. "Dzień Psa" (obchodzony 01.07.) 

 Dzieci do lat 12 z opiekunem 

 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

06.07.2021r. wtorek 12.00-20.00 

• 12.00 – 14.00 warsztaty fotograficzne „Co możemy zobaczyć" dla dzieci i młodzieży - 

godz. "Wszyscy jesteśmy światłoczuli" Obserwacja powidoków z własnego oka 

•  15.00-17.00 kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży  

„Chodzące puszki”. Wykonanie zabawek dla dziewcząt i chłopców. Wspólna zabawa. 

• 17.00-19.00 zjawiska naturalnej światłoczułości – tworzenie fotografii metodą 

antotypii na pigmentach roślinnych pochodzących z warzyw i owoców. 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

  

07.07.2021r. środa 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 warsztaty fotograficzne „Co możemy zobaczyć" dla dzieci i młodzieży  

„Wszyscy jesteśmy światłoczuli"- zjawiska naturalnej, tworzenie fotografii metodą 

antotypii na pigmentach roślinnych pochodzących z warzyw i owoców. 

•   14.00-16.00   wykonywanie własnych zielników z użyciem cyjanotypii – metody 

fotograficznej pochodzącej z XIX wieku. 

•   17.00-19.00 gry i zabawy terenowe 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 



 

08.07.2021r. czwartek 14.00-22.00 

• 14.30 - 16.30 „Kreatywne czwartki z Fabryką Inspiracji" dla dzieci i młodzieży  

Letni ogród w donicy - warsztat majsterkowy, samodzielne składanie donicy, 

ozdabianie i wysiewanie roślinek  

• 17.00-19.00 „Kulinarne przygody" dla dzieci i młodzieży  

„Warsztaty kulinarne”. Wyszukanie przepisów (głównie z myślą o dzieciach). 

Światowy Dzień Czekolady - czekoladowe szaleństwo kulinarne 

• 19.00-21.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

09.07.2021r. piątek 14.00-22.00 

• 14.00-15.00 gry i konkursy 

• 15.30-17.00 warsztaty „Teatralne ABC" dla dzieci i młodzieży  

Czym się różni teatr od teatru - poznajemy różne rodzaje form scenicznych, 

gimnastyka buzi i języka - ćwiczenia aparatu mowy 

• 18.15-19.15 „Karate dla dzieci i młodzieży”- ćwiczenia ogólnorozwojowe  

z elementami sztuk walki 

• 19.30-22.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

10.07.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.00-11.30 gry i zabawy plenerowe 

• 12.00-16.00 „Warsztaty stolarskie" dla młodzieży- wykonanie dużych drewnianych 

donic, które będą klubowym ogródkiem 

• 17.00-19.00 „Warsztaty ogrodnicze" dla dzieci -wysiewanie nasion, sadzenie roślinek 

 Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

13.07.2021r. wtorek 12.00-20.00 

• 12.00–14.00 warsztaty edukacyjne i rozwojowe 



 

• 14.30-16.30 kreatywnie z "Fabryką Inspiracji" dla dzieci i młodzieży  

• 17.00-19.00 kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży  

„Ustaw kubeczek”, kolejna wersja gry „Kółko i krzyżyk”, wykonanie gry dla 

dziewcząt i chłopców. Wspólna zabawa 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

14.07.2021r. środa 12.00-20.00 

• 12.00 – 15.00 warsztaty fotograficzne „Co możemy zobaczyć" dla dzieci i młodzieży  

„Do góry nogami". Budowa projektów otworkowych. Nauka fotografowania 

własnoręcznie skonstruowaną camera obscura 

• 15.00-18.00 warsztaty i zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży  

    „Hula Hoop Lasso” konkurencja sprawnościowa dla dziewcząt i chłopców 

•     18.00-20.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

15.07.2021r. czwartek 14.00-22.00 

• 14.00-15.00 gry i zabawy – teren przy klubie 

• 15.00 -16.20 „Kulinarne przygody" dla dzieci i młodzieży  

„Warsztaty kulinarne”. Wyszukanie przepisów (głównie z myślą o dzieciach) 

Dzień Frytek - przygotowanie oraz smażenie ziemniaczanych smakołyków 

• 16.30 - 18.30 Kreatywne czwartki z "Fabryką Inspiracji" dla dzieci i młodzieży.  

Pojemnik na kredki - praca przy użyciu elementów drewnianych, do samodzielnego 

złożenia.  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

16.07.2021r. piątek 14.00-22.00 

• 14.00-15.20 gry i zabawy – teren przy klubie 

• 15.30-17.00 warsztaty „Teatralne ABC" dla dzieci i młodzieży- kogo spotkacie za 

kurtyną - ludzie teatru Gimnastyka buzi i języka - ćwiczenia oddechowe i aparatu mowy 

• 18.15-19.15 „Karate dla dzieci i młodzieży” - ćwiczenia ogólnorozwojowe  

z elementami sztuk walki. 



 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

17.07.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 11.00- „Lato Włóczykija" - wycieczki plenerowe dla dzieci i młodzieży  

     Dzień Włóczykija przypada na 23 lipca. Jest to święto wszystkich, którzy nie lubią zbyt   

długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się  

w poszukiwaniu przygód. Takie będzie nasze lato. Wycieczki piesze lub rowerowe po 

okolicy. Wyprawy do lasu, pikniki. 

Dzieci do lat 12 z opiekunem 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

20.07.2021r. wtorek 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 warsztaty fotograficzne „Co możemy zobaczyć" dla dzieci i młodzieży 

„Klatka po klatce" - eksperymenty z zabawkami optycznymi wykorzystującymi iluzję 

ruchu (thaumatrop, fenakistikop, zootrop).  Projektowanie prostych historii z użyciem 

flipbooków – animowanych książeczek 

• 15.00-17.00 kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży- zabawy z gipsem, 

tworzenie małych doniczek oraz podstawek na zdjęcia 

• 17.00-19.00 gry i zabawy w terenie przy klubie 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

21.07.2021r. środa 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 warsztaty fotograficzne „Co możemy zobaczyć" dla dzieci i młodzieży  

„Klatka po klatce" - eksperymenty z zabawkami optycznymi wykorzystującymi iluzję 

ruchu (thaumatrop, fenakistikop, zootrop). Tworzenie krótkich filmów metodą animacji 

poklatkowej z użyciem apartatu cyfrowego. 

• 15.00-18.00 warsztaty i zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży - nauka gry w Palanta, 

wspólne zajęcia z Kołem LZS "Grom" Stolec 



 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

           

22.07.2021r. czwartek 14.00-22.00 

• 14.00-14.30 wyszukanie przepisów (głównie z myślą o dzieciach) 

• 14.30 - 16.30 kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji" dla dzieci i młodzieży  

Zawieszka na drzwi- praca związana z wykonaniem i zaprojektowaniem własnej 

zawieszki na drzwi na przygotowanej bazie 

• 17.00-20.00 „Kulinarne przygody" dla dzieci i młodzieży - wykonanie ciast, deserów, 

lodów 

• 20.00-22.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

23.07.2021r. piątek 14.00-22.00 

• 14.00-15.20 gry i zabawy zręcznościowe 

• 15.30-17.00 warsztaty „Teatralne ABC" dla dzieci i młodzieży- aktorskie środki wyrazu 

- wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki. Gimnastyka 

buzi i języka, próby tekstowe 

• 18.15-19.15 „Karate dla dzieci i młodzieży” - ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami 

sztuk walki. 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

24.07.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.00 > „Lato Włóczykija" - wycieczki plenerowe, piesze lub rowerowe po okolicy dla 

dzieci i młodzieży. Wyprawy do lasu, pikniki, wędrówki w poszukiwaniu przygód 

Dzieci do lat 12 z opiekunem 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

27.07.2021r. wtorek 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 Warsztaty fotograficzne „Co możemy zobaczyć" dla dzieci i młodzieży 

„Ukryte historie". Eksperymenty z wykorzystaniem XIX wiecznej zabawki optycznej  



 

o nazwie "prześwitywanka”, która pozwala konstruować opowieści przy pomocy obrazu 

ujawnianego działaniem światła. Elementem zajęć będzie wykonywanie zdjęć 

portretowych, które zostaną wykorzystane do tworzenia własnych historii. 

• 15.00-17.00 kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży -„Koralikowa biżuteria" 

• 20.00-22.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

28.07.2021r. środa 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 warsztaty fotograficzne „Co możemy zobaczyć" dla dzieci i młodzieży 

„Ukryte historie". Eksperymenty z wykorzystaniem XIX wiecznej zabawki optycznej  

o nazwie „prześwitywanka”, która pozwala konstruować opowieści przy pomocy obrazu 

ujawnianego działaniem światła 

• 15.00 -18.00 warsztaty i zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży  

   Wspólne zajęcia z Kołem LZS "Grom" Stolec 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

29.07.2021r. czwartek 14.00-22.00 

• 14.30 - 16.30 kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji" dla dzieci i młodzieży  

„Międzynarodowy Dzień Przyjaciela”. Exploding Box - wybuchowe pudełko.  

Praca z pudełkiem 3D, samodzielne składanie, projektowanie, rozmieszczanie.  

• 17.00-19.00 „Kulinarne przygody" dla dzieci i młodzieży -Dzień Sernika - sernik na 

zimno 

• 19.00-22.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

30.07.2021r. piątek 14.00-22.00 

• 14.00- 15.00 gry planszowe 

• 15.30 – 17.00 warsztaty „Teatralne ABC" dla dzieci i młodzieży  

Aktorskie środki wyrazu - wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, 

ruchów, mimiki. Gimnastyka buzi i języka, próby tekstowe 

• 18.00-20.00 „Kulinarne przygody" dla dzieci i młodzieży – warsztaty kulinarne  



 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

31.07.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.00> „Lato Włóczykija" - wycieczki plenerowe dla dzieci i młodzieży  

Wycieczki piesze lub rowerowe po okolicy. Wyprawy do lasu, pikniki, wędrówki  

w poszukiwaniu przygód. Dzieci do lat 12 z opiekunem 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

03.08.2021r. wtorek 12.00-20.00 

• 12.00 – 14.00 warsztaty fotograficzne „Co możemy zobaczyć" dla dzieci i młodzieży - 

„Do góry nogami" Eksperymenty z użyciem tradycyjnego papieru fotograficznego  

i procesów fotografii   analogowej w zaimprowizowanej ciemni  

• 15.00-17.00 „Kulinarne przygody" dla dzieci i młodzieży- warsztaty kulinarne  

• 18.00-20.00 gry i zabawy plenerowe 

 

04.08.2021r. środa 12.00-20.00 

• 12.00-15.00 warsztaty fotograficzne  „Co możemy zobaczyć" dla dzieci i młodzieży  

• 15.00-16.30 warsztaty edukacyjne 

• 17.00-19.00 warsztaty i zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży  

Wspólne zajęcia z Kołem LZS „Grom" Stolec. Rozgrywki w Badmintona 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

05.08.2021r. czwartek 14.00-22.00 

• 14.30 - 16.30 kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji" dla dzieci i młodzieży  

Flamingi, lamy i samochody- warsztat, praca w drewnie.  

• 17.00-19.00 „Kulinarne przygody" dla dzieci i młodzieży -warsztaty kulinarne  

• 19.30-21.30 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 



 

      

06.08.2021r. piątek 14.00-22.00 

• 14.00-15.15 gry i zabawy ruchowe 

• 15.30-17.00 warsztaty „Teatralne ABC" dla dzieci i młodzieży  

Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. Próby tekstowe, czytanie z podziałem na role 

• 18.15-19.15 „Karate dla dzieci i młodzieży” - ćwiczenia ogólnorozwojowe  

z elementami sztuk walki 

• 19.30-21.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

07.08.2021r. sobota 10.00- 18.00 

• 10.00>„Lato Włóczykija" - wycieczki plenerowe dla dzieci i młodzieży  

Wycieczki piesze lub rowerowe po okolicy. Wyprawy do lasu, pikniki, wędrówki  

w poszukiwaniu przygód. Dzieci do lat 12 z opiekunem 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

10.08.2021r. wtorek 12.00-20.00 

• 12.00-12.45 gry planszowe 

• 13.00 - 15.00 „Karate dla dzieci i młodzieży”  

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki. 

• 16.00 -18.00 kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży- eksperymenty z użyciem 

oliwy, wody i barwników 

 Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

11.08.2021r. środa 12.00-20.00 

• 12.00-13.00 gry i zabawy zręcznościowe 

• 13.30 - 15.30 kreatywne środy z „Fabryką Inspiracji" dla dzieci i młodzieży  

Kocięga- gra zręcznościowa składająca się z 12 drewnianych kotów polegająca na   

ułożeniu jak najwyższej wieży. Przygotowanie będzie polegało na pomalowaniu  



 

i ozdobieniu każdego kota. Koty drewniane, stan surowy.  

• 16.00-18.00 warsztaty i zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży- gra w kapsle, gra w klasy, 

w gumę 

 Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

12.08.2021r. czwartek 14.00-22.00 

• 14.30 - 16.30 kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji" dla dzieci i młodzieży  

Wakacyjny Album - wykonanie wakacyjnego albumu przy użyciu metody 

scrapbookingowej i mixmediowe.  Kompozycja własna z wykorzystaniem zdjęć  

• 17.00-19.00 „Kulinarne przygody" dla dzieci i młodzieży-warsztaty kulinarne  

• 19.30-21.30 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

13.08.2021r. piątek 14.00-22.00 

• 14.00- 15.00 gry i zabawy zręcznościowe 

• 15.30 – 17.00 warsztaty „Teatralne ABC" dla dzieci i młodzieży  

Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. Próby tekstowe, czytanie z podziałem na role 

• 18.15 – 19.15 „Karate dla dzieci i młodzieży”- ćwiczenia ogólnorozwojowe  

z elementami sztuk walki. 

• 19.30-22.00 zajęcia dla młodzieży i dorosłych 

 

14.08.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.00> „Lato Włóczykija" - wycieczki plenerowe dla dzieci i młodzieży  

Wycieczki piesze lub rowerowe po okolicy. Wyprawy do lasu, pikniki, wędrówki  

w poszukiwaniu przygód 

Dzieci do lat 12 z opiekunem 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

17.08.2021-28.08.2021r.  Klub nieczynny 



 

 

FILIA W RZĘDZINACH- Rzędziny 19 

26.06.2021r. sobota 12.00-20.00  

„ Bezpieczne wakacje” 

• 12.00-13.30 gry i zabawy integracyjne 

• 14.00- 15.30 szkolenie dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Operatorów Numerów 

Alarmowych, upowszechnienie wiedzy na temat numerów alarmowych. 

Przypomnienie i omówienie zasad bezpiecznej zabawy oraz postępowania podczas 

nagłych zdarzeń  

• 16.00-19.00 ognisko z kiełbaskami po zakończonym szkoleniu  

Praca online - przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB. 

 

29.06.2021r. wtorek 10.00 - 18.00 

• 10.00-11.30 gry i zabawy zręcznościowe 

• 13.00-15.00 warsztaty z „Fabryką Inspiracji” dla dzieci i młodzieży  

      Szyjemy Grubego Misia – warsztaty krawieckie (szycie, wypełnienie i ozdobienie misia) 

14.00-16.00 zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu - gra towarzyska w turnball 

• 16.30-18.00 warsztaty kulinarne 

 

 

30.06.2021r. środa 14.00-22.00 

• 14.00-15.00 gry i zabawy integracyjne 

• 15.15-17.15 karate dla dzieci i młodzieży- ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami 

sztuk walki 

• 17.20- 19.00 „Kalambury, zagadki i quizy”, zgadywanki, gry dydaktyczne, towarzyskie 

gry stolikowe 



 

• 19.00-21.30 warsztaty i zajęcia dla dorosłych 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

01.07.2021r. czwartek 14.00-22.00 

• 12.00-14.00 Kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji”  

• 14.30-16.00 Sekretnik Harrego Pottera” praca nad pamiętnikiem przy użyciu metody 

scrapbookingu 

• 16.30-19.00 zabawy ruchowe  

• 19.30-20.30 gry i zabawy dydaktyczne 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

02.07.2021r. piątek 10.00-18.00 

• 10.00-11.30 gry i zabawy zręcznościowe 

• 12.00 - 14.00 „Teatralne ABC”. Czym się różni teatr od teatru – poznajemy rodzaje 

form scenicznych, Gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia aparatu mowy 

• 15.15-17.15 Karate dla dzieci i młodzieży - ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami 

sztuk walki. 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

03.07.2021r.  sobota 10.00-18.00 

• 10.00- 16.00 „Wakacje z rowerem” dla wszystkich chętnych Dzieci do lat 12 z opiekunem 

     Wycieczka rowerowa do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, c.d. zajęć  

      z dnia 1.07.2021r. (Dzień psa). 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

 

06.07.2021r. wtorek 12.00-20.00 

• 12.00-12.30 „Bezpieczne wakacje” - pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się 

podczas wakacji, przypomnienie ważnych numerów telefonów alarmowych 

• 12.30-13.30 „Asertywność – co to takiego?” - mini warsztat 

• 14.00-15.00 gry i zabawy integracyjne 



 

• 15.00-17.00 warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży „Co możemy zobaczyć” 

godz. „Wszyscy jesteśmy światłoczuli”, Obserwacja powidoków z własnego oka. 

Zjawiska naturalnej światłoczułości- tworzenie fotografii metodą antotypii na 

pigmentach roślinnych, pochodzących z warzyw i owoców. 

• 17.00-19.00 warsztaty edukacyjne- gry i zabawy, „W co się bawią dzieci na świecie?” 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

07.07.2021r. środa 14.00-22.00 

• 14.00-15.00 gry i zabawy integracyjne 

• 15.00-17.00 warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży „Co możemy zobaczyć” 

godz. „Wszyscy jesteśmy światłoczuli” Zjawiska naturalnej światłoczułości- tworzenie 

fotografii metodą antotypii na pigmentach roślinnych, pochodzących z warzyw  

i owoców. Tworzenie własnych zielników z użyciem cyjanotypii, XIX w. metody 

fotograficznej. 

• 17.00-19.00 „Zabawy, zagadki i quizy”  

• 19.00 - 21.30 rozgrywki tenisa stołowego dla dorosłych  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

08.07.2021r. czwartek 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji”. Letni ogród w donicy – 

warsztat majsterkowy i ogrodniczy (samodzielne składanie i ozdabianie donicy, 

wysianie roślin) 

• 14.30-15.30 zajęcia plastyczne 

• 16.00-20.00 „Sportowe potyczki” godz. Badminton, hula hop, gra w darta, skakanie przez 

linę 

 



 

 

 

09.07.2021r. piątek 10.00-18.00 

• 10.00-12.00 gry i zabawy integracyjne 

• 12.00 - 14.00 Teatralne ABC- czym się różni teatr od teatr– poznajemy rodzaje form 

scenicznych, gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia aparatu mowy 

• 15.15-17.15 karate dla dzieci i młodzieży- ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami 

sztuk walki. 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

10.07.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.00 - 14.00 „Co w trawie piszczy" - spacer dla wszystkich uczestników klubu, 

wyjście w plener, odkrywanie i poznawanie tajemnic świata przyrody, zbieranie okazów 

przyrodniczych. Rozpoznawanie gatunków roślin występujących w okolicy (aplikacje do 

rozpoznawania roślin) 

• 14.00 – 16.00 „Dla każdego coś smacznego” – zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży 

godz. Gofry z owocami i bitą śmietaną. Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń 

kuchennych 

• 16.00-18.00 warsztaty edukacyjne – segregacja odpadów 

 

13.07.2021r. wtorek 12.00-20.00 

• 12.00-13.00 gry i zabawy plenerowe 

• 13.00-14.30 zajęcia plastyczne 

• 15.00-17.00 warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży „Co możemy zobaczyć do 

góry nogami”. Eksperymenty z użyciem tradycyjnego papieru fotograficznego  

i procesów fotografii analogowej w tradycyjnej ciemni 

• 17.30-20.00 rozgrywki w tenisa stołowego dla młodzieży  

 

14.07.2021r. środa 14.00-22.00 

• 14.00-15.00 gry i zabawy plenerowe 



 

• 15.00-17.00 warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży „Co możemy zobaczyć” 

godz. „Wszyscy jesteśmy światłoczuli”. Budowa projektów otworkowych 

 Nauka fotografowania własnoręcznie skonstruowaną camera obscura 

• 17.00-19.00 „W co bawiły się na podwórku nasze babcie i mamy?” - gry i zabawy przed 

klubem: skakanka, guma do skakania, gra w klasy  

• 20.00-22.00 gra w bilard dla dorosłych 

 

15.07.2021r. czwartek 14.00-22.00 

• 14.00-16.00 kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji”  

Pojemnik na kredki –praca majsterkowa przy użyciu elementów drewnianych.  

• 17.00-20.00 „Sportowe potyczki” -Badminton, hula hop, gra w darta, skakanie przez linę 

• 18.00-21.00 gra w bilard dla młodzieży  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

16.07.2021r. piątek 10.00-18.00 

• 10.00-11.30 gry i zabawy plenerowe 

• 12.00-14.00 Teatralne ABC -kogo spotkacie za kurtyną – ludzie teatru.  

• 15.15-17.15 Karate dla dzieci  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

17.07.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.30 - 16.00 „Wakacje z rowerem” dla wszystkich uczestników klubu  

       Dzieci do lat 12 z opiekunem 

Wycieczka rowerowa do Rezerwatu Świdwie, obserwacja przyrody, oglądanie przyrody 

 z wieży widokowej 

• 16.00-18.00 gra w bilard dla młodzieży  

 



 

20.07.2021r. wtorek 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 zajęcia kulinarne „Zdrowe przekąski” Co w jakim warzywie siedzi – 

pogadanka na temat wartości odżywczych warzyw. Przygotowanie zdrowych przekąsek 

i dipów 

•    15.00-17.00 Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży „Co możemy zobaczyć”  

    Klatka po klatce. Eksperymenty z zabawkami optycznymi   wykorzystującymi 

złudzenie ruchu (thaumatrop, fenakistikop, zootrop). Projektowanie prostych historii  

z użyciem flipbooków- animowanych książeczek 

• 17.00-19.00 gry i zabawy integracyjne w plenerze 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

21.07.2021r. środa 14.00-22.00 

• 15.00-17.00 warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży  

Eksperymenty z zabawkami optycznymi wykorzystującymi złudzenie ruchu 

(thaumatrop, fenakistikop, zootrop). Tworzenie krótkich filmów metodą animacji 

poklatkowej, z użyciem aparatu cyfrowego. 

• 17.00-19.00 zabawy ruchowe  

• 19.00-22.0 rozgrywki w tenisa stołowego dla dorosłych  

 

22.07.2021r. czwartek 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji” - zawieszka na drzwi – praca 

związana z zaprojektowaniem i wykonaniem własnej   zawieszki na drzwi, na 

przygotowanej bazie 

•   14.00 - 16.00 „Zabawy edukacyjno - rozwojowe” dla dzieci i młodzieży- kalambury, 

łamigłówki, rebusy, zagadki, rozgrywki gier planszowych 

• 16.00-19.00 gry i zabawy plenerowe 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

23.07.2021r. piątek 10.00-18.00 

• 10.00-12.00 gry i zabawy zręcznościowe 



 

• 12.00 - 14.00 teatralne ABC - aktorskie środki wyrazu - wyrażanie przeżyć, nastrojów, 

emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki. Gimnastyka buzi i języka, próby tekstowe 

• 15.15-17.15 karate dla dzieci i młodzieży-ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami 

sztuk walki. 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

24.07.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.00-13.00 „O czym szumią drzewa i śpiewa ptak”- piesza wycieczka do lasu - 

poznajemy faunę i florę, słuchamy szumu drzew i śpiewu ptaków  

• 13.00-15.00 gry i zabawy zręcznościowe 

• 15.00-17.00 zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży -wystawa wykonanych prac 

 

 

27.07.2021r. - wtorek 10.00-18.00 

• 10.00 - 12.00 „Zabawy edukacyjno - rozwojowe” dla dzieci i młodzieży  

      Kalambury, łamigłówki, rebusy, zagadki, rozgrywki gier planszowych 

• 12.00-14.30 gry i zabawy zręcznościowe 

• 15.00-17.00 warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży „Co możemy zobaczyć” 

Ukryte historie. Eksperymenty z wykorzystaniem XIX wiecznej zabawki optycznej 

 o nazwie „prześwitywanka”. Wykonywanie zdjęć portretowych, które zostaną 

wykorzystane do tworzenia własnych historii 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

28.07.2021r. środa 14.00-22.00 

• 14.00-15.00 

• 15.00-17.00 warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży „Co możemy zobaczyć” 

Ukryte historie. Eksperymenty z wykorzystaniem XIX wiecznej zabawki optycznej  

o nazwie „prześwitywanka”. Wykonywanie zdjęć portretowych, które zostaną 

wykorzystane do tworzenia własnych historii 

• 17.00-19.00 gry i zabawy na placu przed klubem -gra w kolory, zabawa z piłką, wyścig 

pokoju, gra w kapsle, gra w siatkówkę 



 

• 19.00-21.00 warsztaty i zajęcia dla dorosłych 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

29.07.2021r. czwartek 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji”  

  Międzynarodowy Dzień Przyjaciela – prezent dla przyjaciela: wybuchowe pudełko 3D 

•   14.00 - 16.00 „Zabawy edukacyjno- rozwojowe” dla dzieci i młodzieży  

Kalambury, łamigłówki, rebusy, zagadki, rozgrywki gier planszowych 

•   16.00-19.00 „Wakacje na sportowo” - gry i zabawy na placu przed klubem. Rzuty lotką 

do tarczy 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

30.07.2021r. piątek 10.00-18.00 

•  10.00-12.00 zajęcia kulinarne ,,Deser bez pieczenia" dla dzieci i młodzieży  

Przygotowanie galaretki z owocami 

• 12.00-14.3000 gry i zabawy zręcznościowe 

• 15.30-17.00 teatralne ABC-aktorskie środki wyrazu - wyrażanie przeżyć, nastrojów, 

emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki. Gimnastyka buzi i języka, próby tekstowe 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

31.07.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.00-14.00 „Kolory lata” Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży -zajęcia w plenerze 

- praca farbami, malowanie na folii stretch - owej 

• 15.00 - 18.00 gry i zabawy na placu przed klubem-gra w kolory - zabawa z piłką, wyścig 

pokoju - gra w kapsle, gra w siatkówkę 

 

03.08.2021r. wtorek 10.00-18.00 

• 10.00-12.00 zabawy ruchowe -  skakanka, hula- hoop, turnballitp 



 

• 14.00-17.00 „Letnie pejzaże”.  Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży- twórcze 

warsztaty plastyczne, malowanie solą i barwienie malowanie widoku nadmorskiego.  

Wystawa wykonanych prac 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

04.08.2021r. - środa 12.00-20.00 

•    12.00-14.00 kreatywne zajęcia z „Fabryką Inspiracji” - podstawka pod telefon lub tablet –    

       drewniana konstrukcja przestrzenna 

•  14.30-16.30 zabawy i gry w plenerze dla dzieci i młodzieży- skakanie na skakance, gra 

w siatkówkę, gra w ringo 

• 17.00-20.00 zajęcia i warsztaty dla dorosłych 

 

05.08.2021r. czwartek 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji” - flamingi, lamy i samochody – 

praca w drewnie  

• 14.00-16.00 gry i zabawy zręcznościowe 

• 16.00-18.30 zajęcia kulinarne 

• 19.00-20.00 gra w tenisa stołowego dla młodzieży  

 

06.08.2021r. piątek 10.00-18.00 

• 10.00-12.00 zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży  

     Przygotowanie owocowych szaszłyków 

• 12.00-14.00 teatralne ABC- ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, czytanie z podziałem 

na role 

•   14.00-16.00 warsztaty edukacyjne 

• 17.00-18.00 karate dla dzieci i młodzieży  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 



 

07.08.2021r. sobota 10.00-18.00 

•     10.30-16.00 „Wakacje z rowerem” dla wszystkich chętnych  

       Dzieci do lat 12 z opiekunem. 

      Wycieczka rowerowa nad jezioro i do klubu w Stolcu, odkrywanie piękna naszej   

       okolicy 

•  16.00-8.00 gry i zabawy integracyjne, gra w bilard dla młodzieży  

 

10.08.2021r. wtorek 12.00-20.00  

• 12.00-15.00 „Ramka z papieru” - zajęcia plastyczne” dla dzieci i młodzieży- wykonanie 

i ozdabianie ramki na zdjęcia z ruloników kolorowego papier. Wystawa wykonanych 

prac 

•   15.15-17.17 karate dla dzieci i młodzieży  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

11.08.2021r. środa 14.00-22.00 

• 14.00-20.00 ,,Dzień gier planszowych” dla wszystkich uczestników klubu-gry 

towarzyskie poszerzające wiedzę o świecie, gry umysłowe - spostrzegawczość, gry  

 zręcznościowe – refleks 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

12.08.2021r. czwartek 12.00-20.00 

• 12.00-14.00 kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji” - wakacyjny album – 

wykonanie wakacyjnego albumu metodą scrapbookingową i mixmediową, 

kompozycje własne z wykorzystaniem zdjęć  

• 16.00-19.00 „Sport i rekreacja” - gry i zabawy sportowe - tenis stołowy, turnball, gry 

drużynowe 

• 19.00-20.00 gra w bilard dla dorosłych  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 



 

13.08.2021r. piątek 10.00-18.00 

• 10.00-12.00 gry i zabawy zręcznościowe 

• 12.00-14.00 teatralne ABC- czytanie z podziałem na role 

• 14.00-16.00 zajęcia kulinarne dla wszystkich uczestników klubu- ciasto jogurtowe  

z owocami lata, wyrabianie i pieczenie, wspólna konsumpcja przy herbatce 

•    17.00-18.00 karate dla dzieci i młodzieży  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

14.08.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.30-12.00 „Wesołe kanapki'' zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży- pogadanka na 

temat zdrowego żywienia: gdzie szukać witamin i minerałów niezbędnych, aby być 

zdrowym Przygotowanie kolorowych kanapek 

• 13.00-18.00  „Piknik na trawie'' dla dzieci i młodzieży- bitwa na balony wodne, 

malowanie twarzy, konkurs turlania dużych balonów po     schodach, wyścig dużych 

balonów turlanych po chodniku, puszczanie baniek mydlanych. Uczestnicy pikniku 

przynoszą ze sobą koc i ulubione przysmaki 

 

 

 

17.08.2021r.  wtorek 10.00-18.00 

• 11.00-13.00 szersza perspektywa czyli dlaczego widzę coś innego – gra dla dzieci  

i młodzieży  

• 14.00-17.00 „Kompozycje kwiatowe” zajęcia dla wszystkich uczestników klubu-  

wyjście na łąkę, zrywanie kwiatów, wykonanie kolorowych bukietów  

 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

http://www.tysiagotuje.pl/2018/07/ciasto-drozdzowe-z-kruszonka-i-owocami.html
http://www.tysiagotuje.pl/2018/07/ciasto-drozdzowe-z-kruszonka-i-owocami.html


 

18.08.2021r. środa 14.00-22.00 

• 14.00-16.00 wyjście na łąkę, zrywanie kwiatów, wykonanie kolorowych bukietów 

• 17.00-19.00 malowanie kolorowanek dla dzieci  

• 19.00-22.00 gra w tenisa stołowego dla młodzieży  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

19.08.2021r. czwartek 12.00-20.00  

• 12.00-14.00 kreatywne czwartki z „Fabryką Inspiracji” -Kocięga – czyli wieża z kotów, 

gra zręcznościowa. Przygotowanie i pomalowanie drewnianych kotów, potrzebnych do 

gry  

• 16.00-20.00 gry i zabawa w plenerze dla dzieci i młodzieży-gra w podchody: ustalenie 

zasad gry, wyznaczenie terenu, podział na grupy, zapoznanie się ze znakami 

patrolowymi, umiejętne formułowanie poleceń i zadań. 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

20.08.2021r. piątek 10.00-18.00 

• 12.00-14.00 teatralne ABC   

• 14.00-16.00 „Słodko i zdrowo” zajęcia kulinarne dla wszystkich uczestników klubu  

• 16.00-18.00 zajęcia w plenerze -wyjście na plac zabaw, gry i zabawy ruchowe, gra w 

siatkówkę. 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

21.08.2021r. sobota 10.00-18.00 

• 10.30-15.00 wycieczka rowerowa dla wszystkich uczestników klubu  

Trasa - ścieżka rowerowa Łęgi, Buk, Dobra, Rzędziny 

• 15.00-18.00 gry i zabawy na placu przed klubem 

 

24.08.2021r. wtorek 14.00-22.00 

• 14.00-16.00 teatralne ABC- ćwiczenia artykulacyjne, próba przedstawienia 



 

•   17.00-20.00 „Chodnikowe mozaiki i esy-floresy” dla dzieci -malowanie kredą, zabawa    

  na placu przy klubie 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

25.08.2021r. środa 14.00-22.00 

• 14.00-15.30 kreatywne zajęcia plastyczne  

• 16.00 - 18.00 „Sport i zabawa” - mistrz celności rzut woreczkiem do celu, gra 

towarzyska w turnball 

• 19.00-22.00 gra w tenisa stołowego dla młodzieży  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

26.08.2021r. czwartek 14.00-22.00 

• 14.00-16.00 gry i zabawy stolikowe  

• 17.00-19.00 spacer po okolicy 

• 19.00-22.00 gra w tenisa stołowego dla dorosłych  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

27.08.2021r. piątek 10.00-18.00 

• 10.00-13.00 pieczenie pizzy - Zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży  

Samodzielne przygotowanie i pieczenie pizzy, degustacja przy herbatce 

• 13.00-18.00 „Zabawy edukacyjno-rozwojowe” -gra w kalambury, kocham cię Polsko,  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

28.08.2021r. sobota 10.00-18.00 

„Pożegnanie wakacji” 

• Przedstawienie teatralne przygotowane przez uczestników warsztatów Teatralne ABC 

Wakacyjne wspomnienia – opowieści o ciekawych przygodach. Wspólne ognisko i 

pieczenie kiełbasy. Gry i zabawa na świeżym powietrzu 

 

31.08.2020r. środa 14.00-22.00 

• 14.00-15.30 Fabryka Inspiracji 



 

• 16.00-22.00 ,,Dzień gier planszowych” dla wszystkich uczestników klubu  

Gry towarzyskie poszerzające wiedzę o świecie, gry umysłowe, gry zręcznościowe  

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

      

FILIA W WĄWELNICY- Wąwelnica 5a 

 

29.06.2021r.  wtorek 10.00-18.00 

,,Warsztaty- aktywni - kreatywni”- tworzenie różnego rodzaju mas plastycznych 

• 10.00- 12.00 warsztaty manualne i sensoryczne z tworzenia slimu  

• 12.00- 15.00 warsztaty manualne i sensoryczne z tworzenia piankoliny  

• 15.00-18.00 warsztaty manualne i sensoryczne z tworzenia piasku kinetycznego  

 

30.06.2021r. środa 10.00-18.00 

,,Aktywni- kreatywni”- zajęcia w plenerze 

• 10.00-12.00 gry i zabawy „poznajmy się” 

• 12.00-13.30 malowanie farbami akwarelowymi w plenerze (online) 

• 14.00-17.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

Praca online – przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie GCKiB 

 

1.07.2021r. -17.07.2021 klub nieczynny 

 

20.07.2021r. wtorek 10.00-13.00 

,,Rozwijamy zdolności manualne oraz muzyczne” 

• 10.00-11.00 gry stolikowe ,,Państwa-miasta”, rozwiązywanie zagadek, rebusy 

dydaktyczne 

• 11.00-12.00 warsztaty tworzenia lizaków z instruktorem 



 

• 12.00-13.00 ,,Mam talent, czyli pokaz talentów dla dzieci-konkurs 

 

21.07.2021r. środa 10.00-12.00 

,,Zrób to sam” 

• 10.00-11.00 tor przeszkód, zajęcia sportowe w grupie z wykorzystaniem piłek 

• 11.00-12.00 zajęcia plastyczne z instruktorem ,,Robótkowo” 

 

22.07.2021r. czwartek 10.00-18.00 

,,Zajęcia chemiczno-fizyczne Eksperymenty” 

• 10.00-11.00 poznanie ciekawych zjawisk i zasad, którym podlega rozdzielanie 

mieszanin. 

• 11.00-13.30 zajęcia z doświadczeń z instruktorem. Wykorzystanie fizyki do 

objaśniania zjawisk obserwowanych w otaczającym świecie; - poznanie świata 

poprzez doświadczenia i zabawę - aktywna współpraca w grupie - zainteresowanie 

dzieci zjawiskami; 

• 14.00-16.30 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

• 16.30-17.30 zajęcia ruchowe dla młodzieży 

 

23.07.2021r piątek 15.00-18.00 

• Zajęcia wokalne z grupą ,,Ludowe Janioły” 

 

27.07.2021r. wtorek 10.00-12.30 

,, Dzień bez skarpetek” 

• 10.00-11.00 zabawy z farbami, drzewo z odcisków naszych stóp oraz dłoni (online) 

• 11.00-12-00 zajęcia z instruktorem ,,Twórcza cytrynka” własnoręcznie zrobione 

słodkości 

 

28.07.2021r. środa 10.00-12.30 

,,Top model z recyklingu” 

• 10.00-11.00 przygotowanie strojów z plastiku, gazet i różnych materiałów 



 

recyklingowych (online) Konkurs na najbardziej pomysłowy strój 

• 11.00-12.30 zajęcia Teatralne z Adamem Dzieciniak 

 

29.07.2021r. czwartek 10.00-18.00 

,,Zróbmy sobie teleturniej” 

• 10.00-11.00 kalambury dla najmłodszych, Państwa-miasta dla nastolatków 

• 11.00-13.00 zajęcia korekcyjne z instruktorem Beata Dąbrzalska 

• 13.30-15.30 „Tablice i drogowskazy” – warsztaty plastyczne 

• 16.00-17.30 gry i zabawy na świeżym powietrzu 

 

30.07.2021r. piątek 15.00-20.00 

• 15.00- 18.00 zajęcia wokalne z grupą ,,Ludowe Janioły” 

• 18.00-20.00 zajęcia Teatralne dla młodzieży Adam Dziecinak 

 

3.08.2021r. wtorek 10.00-14.30 

,,W zdrowym ciele zdrowy duch” 

• 10.00-11.30 Sportowe rozgrywki na świeżym powietrzu- rzut do celu, slalom, skakanka 

• 11.30-13.00 Gry edukacyjne planszowe 

• 13.00- 14.30 Zajęcia plastyczne z instruktorem ,,Fabryka inspiracji” 

 

4.08.2021r. środa 10.00-13.00 

,,Muzyka jest wśród nas” 

• 10.00-11.30 zajęcia muzyczne z instruktorem Bębnów Afrykańskich 

• 12.00- 13.00 Zabawa rytmiczno-muzyczna  

 

5.08.2021r. czwartek 10.00-13.00 

,,Kolory są wśród nas” 

• 10.00-11.00 Gry i zabawy na świeżym powietrzu z bitwą na balony z wodą 



 

• 11.00-12.00 Zajęcia korekcyjne z instruktorem Beata Dąbrzalska 

• 12.00-13.00 Zajęcia plastyczne: kolorowa parasolka, słoneczko i szalone karaoke 

(online) 

 

6.08.2021r. piątek 15.00-18.00 

• Zajęcia wokalne z grupą ,,Ludowe Janioły” 

 

10.08.2021r. wtorek 10.00-13.00 

,,Dmuchawce latawce, wiatr” 

• 10.00-11.00 Zabawa na świeżym powietrzu: slalom, chusta animacyjna 

• 11.00-12.30 Zajęcia plastyczne z instruktorem ,,Robótkowo” 

 

11.08.2021r. środa 10.00-13.00 

,,Baloniki, rogaliki” 

• 10.00-11.00 Modelowanie balonów: krok po kroku  

• 11.00-12.30 Zajęcia plastyczne z instruktorem Paulina 

 

12.08.2021r. czwartek 10.00-18.00 

,,Po prostu tańcz” 

• 10.00.-11.30 Zajęcia taneczne dla najmłodszych 

• 11.30-12.30 Motylki z papieru  

• 13.00- 14.30 Zajęcia plastyczne z instruktorem ,,Fabryka Inspiracji” 

• 15.00-17.30 Gry edukacyjno- planszowe 

 

13.08.2021r. piątek 15.00-18.00 

• Zajęcia wokalne z grupą ,,Ludowe Janioły” 

 

17.08.2021r. wtorek 10.00-13.00 

,,Kolory lata” 



 

• 10.00-11.30 Zajęcia plastyczne z instruktorem ,,Robótkowo” 

• 12.00-13.00 Praca z farbami plakatowymi 

 

18.08.2021r. środa 10.00-12.30 

,,Zwierzątka domowe” 

• 10.00-11.00 Moje zwierzątko- praca z plasteliną 

• 11.00-12.30 Zajęcia plastyczne z instruktorem ,,Fabryka inspiracji” 

 

19.08.2021r. czwartek 10.00-18.00 

,, Mali projektańci” 

• 10.00-11.00 Ozdabiamy klub naszymi pracami 

• 11.00-12.30 Zajęcia muzyczne z instruktorem Bębnów Afrykańskich 

• 13.00-15.00,,Kim chce zostać w przyszłości”- moje marzenia  

• 15.00-17.30 zajęcia plastyczne dla młodzieży 

 

20.08.2021r. piątek 15.00-18.00 

• Zajęcia wokalne z grupą ,,Ludowe Janioły” 

 

24.08.2021r. wtorek 10.00-12.30 

,,Po prostu tańcz” 

• 10.00-11.00 Zajęcia taneczno-rytmiczne 

• 11.00-12.30 Zajęcia z instruktorem ,,Twórcza cytrynka” tworzenie własnych słodkości 

 

25.08.2021r. środa 10.00-12.30 

,,Zielono mi” 

• 10.00-12.00 Zajęcia korekcyjne z instruktorem Beata Dąbrzalska 

 

 



 

26.08.2021r. czwartek 10.00-18.00 

,, Z nitką i igłą” 

• 10.00-11.00 Zajęcia manualne- szyjemy ozdobne zawieszki 

• 11.00-12.30 Zajęcia plastyczno-manualne z instruktorem  

• 13.00- 15.00 Zajęcia plastyczne techniką decoupage na słoiku (online) 

• 15.00-17.30 zabawa zakańczająca wakacje 

 

27.08.2021r piątek 15.00-18.00 

• Zajęcia wokalne grupy ,,Ludowe Janioły” 

 

 

FILA BIBLIOTECZNA W MIERZYNIE- ul. Welecka 5  

 

Tegoroczne lato w filii bibliotecznej w Mierzynie zaingeruje konkurs plastyczny dla dzieci, 

który zostanie ogłoszony już w czerwcu pt. „FANTASTYCZNA POSTAĆ”. Będzie  

to konkurs w ramach obchodów ROKU STANISŁAWA LEMA.  

 

Wszystkie prace, które do nas napłyną będą potem podstawą do zorganizowania pięciu 

warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci (w tym również uczestników konkursu). 

 

Warsztaty te będą miały miejsce w każdy wtorek sierpnia 2021 r o godz. 17:00. W ramach 

zajęć nie tylko spróbujemy powołać do życia wybrane „fantastyczne postacie”, ale 

 i sprawimy by ich fantastyczna historia ujrzała światło dzienne nabierając konkretnej formy 

literackiej. 

 

Terminy warsztatów: 03, 10, 17, 24 i 31 sierpień 2021. 

Na zajęcia obowiązują zapisy! 
 

Koszt poszczególnych warsztatów - 5 zł. (pokrywający niezbędne materiały plastyczne 

 z wyjątkiem dzieci uczestniczących w konkursie).  



 

(W sytuacji wciąż istniejących obostrzeń związanych z Covid-19, zastrzegamy sobie prawo 

do zmiany organizacji lub przesunięcia zajęć warsztatowych.) 

 

FILA BIBLIOTECZNA W DOŁUJACH- ul. Daniela 1 

Przystanek biblioteka 

Zapraszamy dzieci w okresie wakacyjnym od lipca do sierpnia 2021 r.  

w godzinach od 10.00 do 12.00 

Poniedziałki 

„Biblioteka bez tajemnic” - zapoznanie z działalnością biblioteki – lekcja biblioteczna dla 

najmłodszych czytelników 

• Zabawa rysunkowa „Gdy mam wolny czas”- sposoby spędzania wolnego czasu, dzieci 

wyrysowują kwiatek i w poszczególne płatki wpisują pomysły 

• Czytamy książkę pt. „Świetny ze mnie dzieciak”. O poczuciu własnej wartości. – 

kształtowanie pozytywnej samooceny (zajęci cykliczne) 

Wtorki 

„Czytadełka”– dzieci czytają wybrane wiersze bajki lub ich fragmenty 

• „Pocztówka z wakacji” – warsztaty plastyczne (od projektu do przygotowania 

pocztówki) 

• „Gimnastyka buzi i języka”-czytamy wierszyki łamiące języki- Małgorzaty 

Strzałkowskiej 

Środy 

„Masa solna to jest to!” -   formowanie figur z masy solnej 

• „Wakacje z książką”- czytanie dzieciom, wierszy poetów polskich. Próba ilustrowania 

słowa pisanego gestem i ciałem 

• „Dzień życzliwości- dobre maniery” utrwalamy zwroty grzecznościowe 

• Co to jest ekologia? Uświadomienie zagrożeń dla Ziemi- wyszukiwanie odpowiedniej 

literatury. Poznajemy księgozbiór biblioteki 

• On-line: publikacja zdjęć promująca książki w mediach społecznościowych i na stronie 

GCKiB 



 

Czwartki 

„Smoki w bibliotece”- Pompon w krainie Fisiów, poznawanie literatury fantasy (skrzaty, 

gnomy, krasnoludki, smoki dobre i złe) 

• „Jesteśmy kreatywni” (zajęcia plastyczne) 

• „Może zagramy”? – świat gier planszowych 

Piątki 

„I Ty możesz zostać dekoratorem wnętrz!” – przygotowanie rotacyjnej dekoracji wnętrza 

biblioteki 

• „Mól książkowy” – mini konkurs : przedmioty,rekwizyty związane z książkami( dzieci 

odgadują tytuł książki) 

• „Leczymy księgozbiór” – naprawa księgozbioru. 

Dzieci również zapoznają się w jaki sposób książka trafia do biblioteki, wspólnie 

będziemy zamawiać i opracowywać książki do księgozbioru biblioteki. 

 

 

 

FILIA W WOŁCZKOWIE- BIBLIOTEKA ul. Lipowa 11a 

Czytanie jest podróżą po cudzych umysłach, podróżą nieraz ciekawszą i bardziej 

pouczającą od zwiedzania obcych krajów.   F. Chwalibóg 

 

Biblioteka zaprasza najmłodszych w dniach 17.08-31.08.2021 r. 

w godz. 14.30 -16.00 

 

TYDZIEŃ Z BOHATERAMI KULTOWYCH KSIĄŻEK. 

 



 

17.08-20.08.2021 r. 

• Przygody psa Reksia w Światowym Dniu Psa: wspólne czytanie i rysowanie.  

• „Słoń Elmer”; książkowe historie i wyklejanie dużego słonia w kratkę z kolorowych 

ścinków. 

• Dzień Ratownika w opowiadaniu Cz. Janczarskiego oraz zabawy zręcznościowe dla 

dzieci. 

• Miś Wojtek – bohater z Armii Andersa czyli garść historii przełożonej na język 

dziecka. 

• „Wilkołak w moim namiocie” P. Butcharta - czytanie pod namiotem i odrobina 

dreszczyku zapewniona dzięki odpowiednim atrybutom i nastrojowi. 

TYDZIEŃ W KLIMACIE ASTRO I GASTRO. 

23.08-27.08.2021r. 

• „Opowieść o Mikołaju Koperniku” i wykonanie wspólnego plakatu drogi mlecznej 

na zajęciach plastycznych. 

• „Dlaczego mleko jest białe” S. Orosz i wiele innych historyjek dla ciekawskich 

dzieci. - Dzień Pytalskich. 

• Układ Słoneczny i gwiezdny pył w książce „Kosmoliski”. Zabawa i nauka  

o planetach, czytanie mapy, globusa, i.t.p.  

• „Jagodowe niebo” z przygodami książkowo-gastronomicznymi. Przyrządzenie  

zdrowego deseru jagodowego. 

• „Dzieci Pana Astronoma”- W. Chotomskiej; dzieci piszą list do…Słońca. Nauka 

pisania listów. 

 

TYDZIEŃ NATURY- RÓŻNE OBLICZA DRZEW W LITERATURZE. 

30.08-31.08.2021r. 



 

• „Laso-terapia” dzięki książce K. Simonienko. Wyjście z książką w plener; kuracja 

słońcem, śpiewem ptaków i zielenią. 

• „Magiczne drzewo: pojedynek” A. Maleszki. Czytanie oraz pojedynek w parach na 

rymy. 

• „Drzewa” poznanie ich przeznaczenia na bazie albumu P. Sochy. Frotaż z zielonych 

liści –warsztaty. 

• „Baśń o dębowym sercu”- poznanie opowieści o walce dobra ze złem. Dzień 

uprzejmości i dobrych uczynków –warsztaty dobrych relacji. 

• „Co rośnie w parku” K. Michalicyny. Eko-warsztaty: poznajemy wartości lecznicze 

jarzębiny, soku brzozy. Degustacja rumiankowo-lipowej herbatki. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY



 

 


	26.08.2020r. czwartek 13.00-21.00

