
 

FERIE ZIMOWE Z GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WOJSŁAWICACH 

Godzina 
Wtorek  19.02.2019 Środa  20.02.2019 Czwartek  

21.02.2019 
Piątek  22.02.2019 

Sobota 23.02.2019 
Grupa I Grupa II Grupa I Grupa II Grupa I Grupa II 

10:30 – 11:00 
Zabawy 
ruchowe 

Tenis stołowy 
Zabawy 
ruchowe 

Tenis stołowy 

 
Wyjazd do  
Zamościa 

na pływalnię  
i do kręgielni 

(wyjazd  
o godz.9:30) 

 

 
Zabawy 
ruchowe 

 
 

 
 

Tenis stołowy 

Turniej Tenisa 
Stołowego  

o Puchar Wójta 
Gminy Wojsławice 

 

11:00 – 12:30 
Spotkanie  
z alpaką 

Zajęcia 
kulinarne 

Warsztaty 
garncarskie 

Zajęcia kulinarne 
Warsztaty 

garncarskie 
Zajęcia 

kulinarne 

12:30 – 14:00 
Zajęcia 

kulinarne 
Spotkanie  
z alpaką 

Zajęcia 
kulinarne  

Warsztaty 
garncarskie 

Chemiczno – fizyczne 
czary mary 

14:00 – 15:00 Zajęcia taneczne  

Zajęcia improwizacji teatralnej 

Zajęcia 
kulinarne 

 
 

Warsztaty 
garncarskie 

15:00 – 16:00 Zajęcia plastyczno-krawieckie 

 

 

16:00 – 17:00 

  

 

17:00 – 17:45 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych podczas ferii zimowych w Domu Kultury w Wojsławicach!  

Zapisy do dnia 14 lutego 2019 r. (czwartek) 

Zapisy na turniej tenisa stołowego do dnia 19 lutego 2019 r. (wtorek) 

Dzięki zapisom możemy odpowiednio zaplanować pracę w grupach  

oraz przygotować odpowiednią ilości materiałów do zajęć.  



Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GCKSiT w Wojsławicach od wtorku do soboty w godz. 10:00 – 18:00 osobiście lub pod nr tel. 82 56 69 153 

oraz zamieszczone są na stronie internetowej GCKSiT w Wojsławicach: http://gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl 

  

SPOTKANIE Z ALPAKĄ – spotkanie z niezwykle miłym i puszystym zwierzęciem o imieniu Miecio. Zajęcia i zabawy pod okiem instruktora. Miecio przyjedzie do nas z ośrodka 

„Kucykomania” z Pławanic.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZAJĘCIA PLASTYCZNO – KRAWIECKIE – dzieci własnoręcznie wykonają dekoracyjne skrzaty i magnesy.  

Co należy przynieść ze sobą? – jedną lub dwie ciemne skarpety (np. szara, brązowa, czarna w kropki itp., damskie lub męskie), jasną włóczkę na włosy i brodę, 2 szklanki 

ziarna do wypełnienia (np. ryż, kasza, zboże), dobry humor i chęć do pracy  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WARSZTATY GARNCARSKIE – zajęcia prowadzone przez Sebastiana Kozłowskiego. Podczas pierwszych zajęć dzieci przy pomocy instruktora będą pracowały na kole 

garncarskim, wykonają wazoniki lub kubki, a na kolejnych zajęciach wykonane przedmioty ozdobią dekoracyjnym szkliwem. 

Co należy przynieść ze sobą? – dobry humor i chęć do pracy  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WYJAZD DO ZAMOŚCIA – podczas wyjazdu do Zamościa dzieci podzielone zostaną na dwie grupy. Podczas, gdy jedna grupa będzie w kręgielni, to druga będzie na zajęciach 

na pływalni. Po dwóch godzinach zajęć nastąpi zmiana grup. Koszt wyjazdu 10zł/os, pozostałe koszty tj. przejazd autokarem i dopłata do biletów pokryta zostanie  przez 

organizatora. Ze względów bezpieczeństwa wyjazd przeznaczony jest dla dzieci powyżej 8 roku życia. Liczba miejsc ograniczona. 

Co należy przynieść ze sobą? – legitymacja szkolna, strój kąpielowy, klapki, ręcznik, mydło/żel pod prysznic, czepki nie są wymagane  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ZAJĘCIA TANECZNE – prowadzone przez Paulinę Banaszek, tancerkę Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej oraz instruktora zumby.  

Co należy przynieść ze sobą? – dobry humor 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FIZYCZNO – CHEMICZNE CZARY MARY – pokazy fizyczne, podczas których nauka zostanie połączona z zabawą. Pokazy poprowadzi Tomasz Madej z Lublina.  Zajęcia dla 

starszych jak i młodszych. 

Co należy przynieść ze sobą? – dobry humor 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ZAJĘCIA IMPROWIZACJI TEATRALNEJ – wcielanie się w role innych postaci zawsze fascynuje każdego z nas. Zajęcia prowadzone przez Beatę Szymańską i Lenę Różańską, 

animatorki kultury i aktorki Teatru PUK PUK w Świdniku będą wypełnione zabawami aktorskimi i przyniosą dużo pozytywnej energii. 

Co należy przynieść ze sobą? – dobry humor i chęć do pracy  

 

 

http://gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl/

