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LP DATA GODZINA WYDARZENIE DLA KOGO DODATKOWE INFORMACJE 

 
1. 

1- 2.04.2022 r. 
 

 
17.00. – 19.30. 

Międzynarodowy Dzień 
Ziemi-wystawa zdjęć, 
książek, zajęcia 
edukacyjne i plenerowe. 
 

 
Dla dzieci i 
młodzieży. 

Obowiązują zasady sanitarno – 
epidemiologiczne. 

2. 05.04.2022r. 15.00.- 16.30. 
 
17.00.- 20.00. 

Gry i zabawy ruchowe. 
 
Kreatywne wtorki -
spotkania z 
Dobrawiankami. 

Dla dzieci. 
 
Dla 
dorosłych. 

Obowiązują zasady sanitarno – 
epidemiologiczne .Ilość osób ograniczona. 

3. 06.04.2022r. 15.30 .-17.00. Kwiaty z bibuły- 
warsztaty . 
 

Dla dzieci i 
młodzieży. 

Obowiązują zasady sanitarno – 
epidemiologiczne. Ilość osób ograniczona. 

4. 07.04.2022r. 15.00.- 16.00. 
16.30.- 18.30. 

Gry i zabawy ruchowe. 
Wielkanocne palemki -
warsztaty. 
 
 

Dla dzieci i 
młodzieży. 

Obowiązują zasady sanitarno – 
epidemiologiczne .Ilość osób ograniczona. 

5. 08-09.04.2022r. 16.00- 21.00. Tradycja - palma 
wielkanocna – 
warsztaty. 
 

Dla 
dorosłych. 

 
Obowiązują zasady sanitarno -
epidemiologiczne .Ilość osób ograniczona. 
 
 
 
 



 

6. 12.04.2022r. 17.00.- 20.00. Kreatywne wtorki- 
spotkania z 
Dobrawiankami.-
warsztaty kulinarne-
baby wielkanocne. 

Dla 
dorosłych 

Obowiązują zasady sanitarno – 
epidemiologiczne . Ilość osób ograniczona. 

7. 13-14.04.2022r. 15.30.-17.00. 
 

17.30.- 20.30. 
 

Warsztaty artystyczne- 
pisanki i inne ozdoby. 

Dla dzieci . 
 
Dla 
dorosłych. 

Obowiązują zasady sanitarno – 
epidemiologiczne. Ilość miejsc ograniczona. 

8. 15-16.04.2022r. Urlop.    

9. 
 
 

 

19.04.2022r. 15.00.- 16.30. 
17.00.- 19.30. 

Gry i zabawy stolikowe. 
Kreatywne wtorki -
spotkanie z 
Dobrawiankami. 

Dla dzieci. 
Dla 
dorosłych. 

Obowiązują zasady sanitarno -
epidemiologiczne .Ilość osób ograniczona. 

10. 20.04.2022r. 15.00. – 17.00. Zajęcia plastyczne- 
malowanie farbami -na 
szkle. 

Dla dzieci , 
młodzieży . 

Ilość miejsc ograniczona .prosimy o 
przyniesienie sobie białego kubeczka 
ceramicznego. 

11. 21.04.2022r. 17.00.-19.30. Warsztaty rękodzielnicze 
dla seniorów-malowanie 
na szkle 

Dla 
dorosłych. 

Proszę zapewnić sobie ceramiczny biały 
kubek. 

12. 22.04.2022r
. 

12.00.- 18.00. Dzień książki i praw 
autorskich – kiermasz 
książek. 

Dla dzieci 
młodzieży i 
dorosłych. 

 

13. 23.04.2022r
. 

16.00.- 19.00. Akcja sprzątania świata-
sprzątamy najbliższą 
okolice. 

Dla dzieci i 
młodzieży i 
dorosłych . 

Prosimy o zapewnienie sobie rękawic. 



 

14. 26.04.2022r
. 

15.00 – 16.00. 
 

!7.00- 20.00. 

Gry i zabawy ruchowe. 
 
Kreatywne wtorki z 
Dobrawiankami. 

Dla dzieci i 
młodzieży. 
Dla 
dorosłych. 

Obowiązują zasady sanitarno – 
epidemiologiczne. Ilość osób ograniczona. 

15. 27.04.2022r
. 

15.00.- 16.30. 
 
 

17.00.- 19.30. 

Zajęcia plastyczne- 
praca farbami – wiosna. 
 
Warsztaty -decoupage – 

Zdobienie deski 
kuchennej metodą 
serwetkową. 

Dla dzieci i 
młodzieży . 
 
 
Dla 
dorosłych. 

Obowiązują zasady sanitarno 
epidemiologiczne. Ilość osób ograniczona. 
 
Proszę o zapewnienie sobie drewnianej 
deski kuchennej. 

16. 29.04.2022r
. 

10.00.- 12.00 Quiz wiedzy o gminie 
Dobra,, Ja to wiem” 

Dla dzieci i 
młodzieży. 

Obowiązują zasady sanitarno -
epidemiologiczne. Ilość osób ograniczona. 

17. 30.04.2022r
. 

15.00.- 17.00. W poszukiwaniu wiosny- 
Wyjście w plener. 

Dla dzieci i 
młodzieży. 

Obowiązują zasady sanitarno – 
epidemiologiczne .Ilość osób ograniczona. 

 
sporządził(a): _Marzena Krysińska._ 


