
 

Gminny Ośrodek Kultury oraz Filia Biblioteczna w Kodraniu zaprasza 

dzieci, młodzież i starszych na dwutygodniowy cykl zajęć pt. „Ferie zimowe 

2014”. Zachęcamy do korzystania z naszej oferty która jest na tyle 

zróżnicowana, iż na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.  

 

Proponowane zajęcia: 

1) Organizowanie warsztatów plastycznych: rękodzieło ludowe z bibuły, 

krepiny, papierowe fantazje, origami, prace z masy solnej, plasteliny, 

szydełkowanie, prace z filcu i kolorowych włóczek, decoupage. 

2) „Drugie życie starych gazet” . Prace z papierowej wikliny.  

3) „Pamiętaj o Babci i Dziadku” zajęcia plastyczne, wykonanie laurek. 

Konkurs na najładniejszą laurkę.  

4) „Ferie z książką” czytanie ulubionych książek, bajek, wierszy.  

5) „Zimowe bajanie” czytanie baśni, konkurs plastyczny pt. ”Baśniowe 

postacie”. 

6) „Gry i zabawy edukacyjne i internetowe” – warsztaty komputerowe dla 

dzieci i młodzieży, gry i zabawy edukacyjne. 

7) Zawody w tenisa stołowego. 

8) Zajęcia z cyklu: „Krzyżówkowy zawrót głowy”, „Mistrz gier 

planszowych”, „Mistrz ortografii”. Łamigłówki, quizy, kalambury, zgaduj 

zgadula itp. 

9) „Coś dla zdrowia” przygotowywanie zdrowej żywności    oraz wspólny 

poczęstunek.  

10) Zabawy ruchowe: w kotka i myszkę, lisek i gąski, mam                

     chusteczkę haftowaną, ciuciubabkę, Jawor. Ćwiczenia      

     z hula – hop, skakanką, piłką.          

                        



11) „My się zimy nie boimy i bałwana w net zrobimy”      

       zabawy na świeżym powietrzu.  

12)  Wycieczka z dziećmi do lasu, tropienie śladów zwierząt  

            i dokarmianie ich.  

13)  Robimy karmniki dla ptaków.  

14)  Zabawa taneczna dla dzieci i młodzieży z okazji karnawału.  

15)  Oglądanie bajek i filmów z dziećmi i starszymi. 

16)  „Moja rodzina”. Malowanie portretu rodzinnego. 2014   rok - Rokiem 

Rodziny. 

17)  Zajęcia zespołu śpiewaczego „ Alek i Babki”. Nauka śpiewania przy 

graniu na akordeonie i skrzypcach. 

18)  Rysowanie postaci Koziołka Matołka z książki pt. „ 120 przygód 

Koziołka Matołka” z okazji 130 rocznicy urodzin Kornela 

Makuszyńskiego. 

19)  Zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

20)  Podsumowanie ferii . Nagrody dla najaktywniejszych uczestników oraz 

wspólny poczęstunek. 

 

 

           Zajęcia będą wykonywane według potrzeb i czasu uczestników                  

i uzgadniane z dnia na dzień drugi.  

           Mamy nadzieję, iż proponowane zajęcia pozwolą na ciekawe, czynne 

oraz miłe spędzenie ferii. 

          Zapraszamy w dni od wtorku do piątku od godz. 10:00 do 22:00,                              

a w poniedziałki i soboty od godz. 14:00 do 22:00. 


