
Harmonogram zajęć „Ferie zimowe – GOK i GBP”  2017. 

 

UWAGA: Cześć zajęć będzie odbywać się w terenie, WDK lub Biblioteka będą wówczas zamknięte. 

Uwagi:  
- udział w zajęciach świetlicowych, plastycznych jest bezpłatny. Nauka tańca płatna - dzieci młodsze - 7 zł/godz., starsze - 10 zł/1,5 godz. zajęć. 
- udział w wyjazdach na narty, basen, do kina – uczestnicy ponoszą koszty biletów wstępu, karnetów narciarskich. ( zgłaszamy udział w poszczególnych WDK) 
- wyjazd do Regetowa na kulig – nagroda dla najaktywniejszych  Czytelników Biblioteki oraz członków DKK. 
- Zapraszamy młodych czytelników Biblioteki w wieku 10-14 lat z gminy Gródek n.D do udziału w konkursie fotograficznym "Zima w obiektywie". Wystarczy zrobić jedno 
zdjęcie zimowego krajobrazu, utrwalić chwilę zabaw na śniegu. Każdy uczestnik może przesłać tyko jedno zdjęcia na adres gbp_grodek@onet.eu w terminie 30 stycznia- 9 
lutego. Ostatnie zdjęcia będą przyjmowane do 9 lutego 2017. Najlepsze zdjęcia zostaną wyróżnione i zamieszczone na stronie internetowej GBP Gródek n.D. Wysyłając 
zdjęcie podaj imię i nazwisko, adres i nr telefonu. 
Telefony:  
WDK Roztoka Brzeziny – 18 4403068  , WDK Rożnów i Biblioteka Rożnów – 18 4403026 , WDK Bartkowa – 18 4401033 
WDK Jelna – 18 4417668, GOK Gródek – 18  4401527 , Biblioteka Gródek - 18 4401560 

Data WDK Rożnów 
 

WDK Roztoka Brzeziny 
MK 

WDK Bartkowa 
Posadowa MN 

GOK Gródek n/D 
ZG 

WDK Jelna 
AG 

Biblioteka Gródek 
HZ 

Biblioteka Rożnów KP 
 

28 - stycznia - 
sobota 

x 10.oo-15.oo zajęcia 
świetlicowe MK 

x x 13.oo-17.oo  
Zajęcia świetlicowe AG 

 "Zima w obiektywie" -  
gminny konkurs 
fotograficzny dla dzieci 
w wieku 10-14 lat. 

8.oo-12.oo biblioteka otwarta dla 
Czytelników 
10.oo-14.oo teatrzyk przygotowanie 
przedstawienia 

29 - niedziela x x x x x x x 

30- 
poniedziałek 

10.oo- 13.oo 
Gry planszowe, tenis stołowy - 
zajęcia świetlicowe 
13.oo- 15.naucz się tańczyć " 
zajęcia tańca użytkowego  sp i 
gimn) 
 

13.oo-16.oo 
13.oo- Zajęcia z dziećmi: 
zabawy, gry, itd. MK 
14.oo- Gry planszowe - konkurs 
z nagrodami 
 

8.oo-15.oo 
wycieczka Beskid 
Niski  BUS  MN 

 13.oo-17.oo - turniej 
tenisa stołowego dla 
gimn i starszych AG 
 

8.oo-16.oo   biblioteka 
otwarta dla Czytelników 
Zimowa strefa gier 
planszowych 
godz.10.oo-11.oo 

 
x 

31- wtorek 10.oo- 13.oo Krok po kroku 
robimy kwiaty z bibuły i krepiny 
13.oo- 15.oo naucz się tańczyć 
 

12.oo-18.oo 
12.oo- Zajęcia z dziećmi: 
zabawy, gry, itd. MK 
14.oo- zajęcia świetlicowe - 
prace techniką "deoupage" 

8.oo-12.oo 
Ceramika MN 
 
12.3o -14.oo 
Ceramika w 
Przydonicy MN  

8.oo - 12.3o wyjazd na 
BASEN  ZG BUS 
9.oo-10.oo kurs tańca dla 
dzieci 
10.oo-11.30 kurs tańca dla 
grupy starszej 

13.oo-17.oo - turniej 
tenisa stołowego szkoły 
podstawowej AG 
 

8.oo - 15.30   biblioteka 
otwarta dla Czytelników 
Zimowa strefa gier 
planszowych 
godz.10.oo-11.oo 

8.oo-17.oo biblioteka otwarta dla 
Czytelników  
10.oo-13.szycie zabawek, ogłoszenie 
konkursu "Dzieciństwo i młodość w 
ROżnowie, we wspomnieniach 
dziadków i babć  KP 

1 lutego - 
środa 

10.oo- 12.oo zabawa choinkowa 
- dzieci 4-7 lat 
13.oo- 16.oo zabawa choinkowa 
- od 8 lat 

10.oo-14.oo 
10.oo- ""Piłkarzyki" konkurs z 
nagrodami. 
12.oo Gry planszowe - konkurs 
z nagrodami.MK 

8.oo - 14.oo wyjazd 
na narty MN ZG 
9.oo-12.oo zajęcia 
bibułkarskie 
 

8.oo - 14.oo wyjazd na narty 
MN ZG 
 

13.oo-17.konkurs 
plastyczny- dla 
wszystkich AG 

10.oo-16.oo Kulig 
Regetów BUS HZ 
 
Biblioteka ZAMKNIĘTA 
dla Czytelników 

8.oo-15.oo biblioteka otwarta dla 
Czytelników  
10.oo-16.zabawa choinkowa 

2- czwartek 10.oo-13.oo zajęcia plastyczne - 
dekorowanie Domu Kultury 
15.oo-19.oo zajęcia zespołu 
"Fasolki" i "Małe Rożnowioki" 
19.oo- 21.oo  
Próba zespołu "Rożnowska 
Dolina 

10.oo-14.oo 
10.oo- zajęcia świetlicowe , 
malowanie, prace z bibuły, 
plasteliny 
12.oo zabawy sprawnościowe - 
konkurs z nagrodami 
MK 
 

8.oo-9.3o ceramika 
w Przydonicy MN 
10.oo - 12.oo 
Ceramika, zajęcia 
świetlicowe MN 

8.oo - 12.3o wyjazd na 
BASEN  ZG BUS 
9.oo-10.oo kurs tańca dla 
dzieci 
10.oo-11.30 kurs tańca dla 
grupy starszej  

13.oo-15.oo  zabawa w 
kalambury - dla 
wszystkich  AG 

8.oo - 15.30   biblioteka 
otwarta dla Czytelników 
 
 Czwartkowe poranki z 
bajką - dla najmłodszych 
czytelników   

8.oo-15.oo biblioteka otwarta dla 
Czytelników 
10.oo-13.oo dekorowanie biblioteki 

3- piątek 10.oo-13.oo wyjazd do kina z 
czytelnikami BUS KP. zgłoszenia 
do 1lutego, przejazd gratis, bilet 
płatny. 
. 

12.oo-18.oo 
12.oo- zajęcia z dziećmi - 
zabawy, gry. 
15.oo- Krzyżówki, rebusy - 
konkurs z nagrodami.MK 

 

8.oo - 14.oo wyjazd 
na narty MN ZG 
9.oo-12.oo zajęcia 
bibułkarskie 
 
 

8.oo - 14.oo wyjazd na narty 
MN ZG 
 

wyjazd do  kina z 
uczestnikami Jasełek - 
godz. do ustalenia  AG 

7.oo-14.30   biblioteka 
otwarta dla Czytelników 
Zimowa strefa gier 
planszowych 
godz.10.oo-11.oo 

8.oo-17.oo biblioteka NIECZYNNA 
dla Czytelników  
10.oo-13.oo wyjazd do kina z 
czytelnikami BUS KP. zgłoszenia do 
1lutego, przejazd gratis, bilet płatny. 

4 – sobota  
 
x 

10.oo-15.oo 
10.oo- Zajęcia dla 
najmłodszych: czytanie bajek 
oraz konkurs "Jaka to bajka?" 
13.oo- zabawy zręcznościowe  - 
z nagrodami. MK 

x x 13.oo-17.oo zajęcia 
świetlicowe  AG 

 
 
 
x 

8.oo-12.oo biblioteka otwarta dla 
Czytelników  
10.oo-12.oo szycie zabawek 

5– niedziela x x x x x x x 

6 -
poniedziałek 

10.oo- 13.oo 
Gry planszowe, tenis stołowy - 
zajęcia świetlicowe 
13.oo- 15.oo naucz się tańczyć 
 

11.oo-14.oo 
11.oo- My się zimy nie boimy- 
zabawy na śniegu 
13.oo- Gry i zabawy 
świetlicowe. MK 

8.oo - 14.oo wyjazd 
na narty MN ZG 
 

8.oo - 14.oo wyjazd na narty 
MN ZG 
 

13.oo-17.oo oo  Turniej 
bilarda dla gim i 
starszych AG 

8.oo-16.oo   biblioteka 
otwarta dla Czytelników 
Zimowa strefa gier 
planszowych 
godz.10.oo-11.oo 

 
x 

7 - wtorek 10.oo- 13.oo 
Zajęcia plastyczne - bibuła, 
papier , wycinanki 
13.oo- 15.oo naucz się tańczyć 
 

12.oo-18.oo 
12.oo- Gry planszowe- konkurs 
z nagrodami. 
14.oo- robótki ręczne - nauka 
robienia na drutach i szydełku 
16.oo zabawy z dziećmi - 
konkursy z nagrodami  MK 

8.oo-12.oo 
Ceramika MN 
 
12.3o -14.oo 
Ceramika w 
Przydonicy MN 
 

9.oo-10.oo kurs tańca dla 
dzieci 
10.oo-11.30 kurs tańca dla 
grupy starszej 
 

13.oo-17.oo oo  Turniej 
bilarda dla dzieci AG 

8.oo - 15.30   biblioteka 
otwarta dla Czytelników 
 
Zimowa strefa gier 
planszowych 
godz.10.oo-11.oo 

8.oo-17.oo biblioteka otwarta dla 
Czytelników  
10.oo-13.oo zajęcia plastyczne 
:Polecam przeczytaną książkę 

8 - środa 10.oo- 13.oo  
Tenis stołowy dla młodzieży - 
zapisy do 7 lutego 
13.oo- 15.oo naucz się tańczyć 

10.oo-14.oo 
10.oo- zajęcia z dziećmi - prace 
z bibuły, malowanie itp. 
13.ookonkurs plastyczny - 
"zwierzęta zimą" .MK 

8.oo - 14.oo wyjazd 
na narty MN ZG 
 

8.oo - 14.oo wyjazd na narty 
MN ZG 
 

13.oo-17.oo odkrywamy 
talenty - technika 
"decoupage" AG 

7.oo-14.30   biblioteka 
otwarta dla Czytelników 
Zimowa strefa gier 
planszowych 
godz.10.oo-11.oo 

8.oo-15.oo biblioteka otwarta dla 
Czytelników 
10.oo-14.oo teatrzyk przygotowanie 
przedstawienia 

9- czwartek 10.oo-13.oo zajęcia plastyczne - 
świetlicowe (tenis, bilard, gry) 
15.oo-19.oo zajęcia zespołu 
"Fasolki" i "Małe Rożnowioki" 
19.oo- 21.oo  Próba zespołu 
"Rożnowska Dolina" 

10.oo-14.oo 
10.oo robótki ręczne  . 
13.oo- "Piłkarzyki"- konkurs z 
nagrodami. MK 
 

8.oo-9.3o ceramika 
w Przydonicy MN 
10.oo - 12.oo 
Ceramika, zajęcia 
świetlicowe MN 

9.oo-10.oo kurs tańca dla 
dzieci 
10.oo-11.30 kurs tańca dla 
grupy starszej 

14.oo-16.oo odkrywamy 
talenty - technika 
"decoupage" cd. prac 
 

8.oo - 15.30   biblioteka 
otwarta dla Czytelników 
Czwartkowe poranki z 
bajką - dla najmłodszych 
czytelników   

8.oo-15.oo biblioteka otwarta dla 
Czytelników 
10.oo-13.oo szukanie życiorysów 
literackich w internecie 

10 - piątek 13.oo- 15.oo naucz się tańczyć 
. 19.oo- 21.oo  
Próba zespołu "Rożnowska 
Dolina" 
 

12.oo-18.oo 
12.oo-zabawy z dziećmi 
14.oo- turniej tenisa stołowego 
- z nagrodami 
MK 

8.oo - 14.oo wyjazd 
na narty MN ZG 
 

8.oo - 14.oo wyjazd na narty 
MN ZG 

13.oo-17.oo Quiz wiedzy 
ogólnej (zagadki, rebusy, 
krzyżówki itp.) dla 
wszystkich 

7.oo-14.30   biblioteka 
otwarta dla Czytelników  
Zimowa strefa gier 
planszowych 
godz.10.oo-11.oo 

8.oo-17.oo biblioteka otwarta dla 
Czytelników  
10.oo-13.oo czytanie wierszy i 
dyskusja( analiza literacka) 

11 - sobota  
 
x 

10.oo-15.oo 
10.oo- Zajęcia świetlicowe, 
prace techniką "decouoage" 
14.oo- Konkurs na 
najciekawszą "walenktynkę". 
MK 
 

 
ZAMKNIĘTE - 
przygotowanie 
koncertu w Jelnej  

 
ZAMKNIĘTE -przygotowanie 
koncertu w Jelnej 

13.oo-17.oo Konkurs 
rzeźby w śniegu lub 
plastelinie dla wszystkich 

 
x 

8.oo-12.oo biblioteka otwarta dla 
Czytelników  
10.oo Rozstrzygnięcie konkursów: 
"Dzieciństwo i młodość babć i .." 
Konkursu ortograficznego, konkursu 
na walentynkę 

12– niedziela Jelna - koncert walentynkowy  Jelna - koncert walentynkowy Jelna - koncert 
walentynkowy 

Jelna - koncert 
walentynkowy 

Jelna - koncert 
walentynkowy 

Jelna - koncert 
walentynkowy 

Jelna - koncert walentynkowy 


