Gminny Ośrodek Kultury oraz Filia Biblioteczna w Kodraniu jak co roku
z wielką radością zapraszają wszystkie chętne dzieci, młodzież i starszych do
udziału w akcji „ WAKACJE 2014 r”. Serdecznie zachęcamy do korzystania
z naszej oferty zajęć, która jest na tyle zróżnicowana, iż każdy znajdzie coś dla
siebie.
Program zajęć lipiec -sierpień:
1. „Ruch, zabawa, gimnastyka...” - zabawy na świeżym powietrzu.
2. „Letnie kino” - projekcje bajek.
3. „Kto zagadkę zgadnie, tego nuda nie dopadnie” - rozwiązywanie rebusów, zagadek,
kalambury.
4. „Wyprawy książkowe w krainy bajkowe” - głośne czytanie bajek i baśni świata.
5. „Z ortografią na wesoło” - dyktando.
6. „Zabawy podwórkowe stare i nowe” - klasy, guma, skakanka, hula-hop itp.
7. „Przez rozrywkę do wiedzy” - gry i zabawy edukacyjne.
8. Konkurs na plakat promujący książki o Franklinie – zajęcia plastyczne.
9. „Czytanie uzależnia” - piknik z książką.
10. „Jak wygina się krepina” - robienie kwiatów z krepiny.
11. Warsztaty decoupage'u, gdzie zgłębiamy tę znaną technikę zdobniczą.
12. „Koziołek Matołek w bibliotece” - akcja głośnego czytania.
13. „Mój ulubiony bohater literacki” - czytanie fragmentów książek i rysowanie swojego
bohatera.
14. „Lisek Exlibrisek” oraz „Wolność Tomku w swoim domku, czyli savoir vivre dla
najmłodszych” - pogadanki o dobrym wychowaniu.
15. „Opowiadania z dreszczykiem” - słuchamy audiobooka.

16. Zajęcia przy komputerze.
17. Rajd rowerowy- zwiedzamy okolice.
18. Wycieczki do lasu – grzybobranie, zbieranie leśnych owoców.
19. Zajęcia kulinarne- pieczemy gofry, robimy pizze oraz sałatki warzywne
i jarzynowe.
20. Turniej tenisa stołowego oraz siatkówki.
21. Malowanie kredą na kostce.
22. Zabawy na świeżym powietrzu z balonikami napełnionymi wodą.
23. 1 lipca Światowy Dzień Psa – zajęcia plastyczne na narysowanie swojego pupila.
24. 19 – lipiec Dzień Czerwonego Kapturka – przedstawiamy teatrzyk.
25. 20 lipca Dzień Kubusia Puchatka – rysujemy postać bohatera.
26. Konkurs drużynowy „ Familiada”.
27. Organizowanie ogniska oraz pieczenie kiełbasek.
28. Wieczorki taneczne.
29. Biesiadowanie z zespołem „ Alek i BABKI”
30. Zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
31. Najaktywniejsi uczestnicy zajęć otrzymają upominki.

Zajęcia wykonywane będą według potrzeb oraz czasu uczestników,
i uzgadniane z dnia na dzień.
Mamy nadzieję, iż proponowane zajęcia pozwolą na ciekawe, czynne
oraz miłe spędzenie wakacji.
Zapraszamy w dni od wtorku do piątku od godziny 10:00 do 22:00
oraz w poniedziałki i soboty od 14:00 do 22:00.

