
  Plan wakacji 2013 

w Gminnym Ośrodku Kultury  Gogolin  

ZAPRASZAMY                                             

w godz. 10.00 – 13.00  i  14.00 – 17.00 

Proponujemy bloki tematyczne: 

„Rozpoczynamy wakacje tanecznym krokiem” 

 Zapraszamy na zajęcia taneczne, na których każdy znajdzie coś dla siebie. Proponujemy 

zabawy z tańcem przy różnych rodzajach muzyki. Efektem naszych prac będzie wspólne 

stworzenie układu, który zaprezentujemy podczas zakończenia naszych wakacji. 

Liczymy na waszą kreatywność i pomysłowość w tworzeniu choreografii. 

 

„Zdrowo na sportowo”  - to taki rodzaj zajęć, na których nie ma miejsca na nudę. 

Proponujemy zajęcia sportowe z różnych dziedzin, gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

Spełnimy wasze „sportowe marzenia”, bo to od was będzie zależało co będziemy robić. 

Chcesz zostać gminnym olimpijczykiem, przyjd ź na nasze zajęcia, a na pewno będziemy 

się świetnie bawić. 

„Lato w kwiatach” – pod tym hasłem tworzyć będziemy  kwiaty z różnych 

materiałów np.: krepiny, słomy, ziaren, kompozycje z suchych kwiatów i traw. 

Zajęcia te będą pełne kolorów i zapachów lata. Pogłębią zdolności manualne, 

rozwiną wyobraźnię dzieci i młodzieży, czyniąc je bardziej kreatywnymi. 

„Papieroplastyka” – jak sama nazwa wskazuje głównym materiałem roboczym 

podczas tych zajęć będzie papier. Zajęcia będą polegać na wycinaniu pojedynczych 

warstw papieru i tworzeniu z nich przestrzennego obrazu m.in. : postaci z bajek, 

zwierząt, girland i kolorowych kartek na różne okazje. 



„Wakacje młodego artysty” – pod tym hasłem proponujemy zajęcia szeroko 

rozumianego malarstwa. Będzie to między innymi malowanie dużych formatów 

bez użycia pędzli (palcem) farbami akrylowymi, szkice węglem oraz obrazy 

wykonane w technice wyklejanej (różne metody). 

„Mam swój EKOSTYL”  - to artystyczne inspiracje jak wykorzystać odpady do celów 

twórczych. Materiałami do pracy będą m.in. plastikowe butelki, pojemniki po 

jogurtach itp., które postaramy się przekształcić w nieziemskie anioły i inne 

ciekawe postacie. Blok ten połączony będzie z wycieczką do Edukacyjnego 

Gospodarstwa Ekologicznego w Bąkowie/Kluczborka. 

„Letni teatr – to jest to” – w ramach tych zajęć proponujemy całościowe 

przygotowanie sztuki teatralnej poczynając od jej wspólnego wyboru, poprzez 

przygotowanie scenariusza, kostiumów, rekwizytów, oprawy muzycznej…. . 

Efektem końcowym tych zajęć będzie przedstawienie przygotowanej sztuki 

podczas podsumowania wakacji. 

Malowanie na szkle - niewiele potrzeba aby stworzyć coś wspaniałego 
własnoręcznie. Odpowiednie akcesoria, odrobina kreatywności i powstać mogą 
przepiękne rzeczy. Malowanie na szkle to świetny sposób na relaks i stworzenie 
szybko i łatwo obrazu kolorowego czy czarno-białego. 

Biżuteria zrobiona własnoręcznie może okazać się hitem tego lata! Wspaniałe 
naszyjniki czy bransoletki są przepiękne i łatwe do wykonania. Z ogromną 
przyjemnością pokażemy wam jak wykonać modne bransoletki czy naszyjniki. 

„Od ziarenka do korony” – to blok zajęć rozwijający wśród zainteresowanych 

zamiłowanie do tradycji dożynkowych naszego regionu. W ramach zajęć  zostanie 

zaprojektowana i wykonana korona żniwna i inne ozdoby dożynkowe. 

 

„Wiklinowe cuda i dziwy” - na zajęciach będziemy mieli okazję nauczyć się 

wyplatania z WIKLINY PAPIEROWEJ, z której można tworzyć przeróżne ozdoby, 

dekoracje i przedmioty codziennego użytku (kosze, wianki, wazony, podkładki, 

itp.). Zajęcia „Wiklinowe cuda i dziwy” są w sam raz i dla „małego” i dla „dużego”, 

więc zapraszamy wszystkich chętnych. Przybyli na zajęcia przekonają się, że 

niemożliwe stanie się możliwe! Na zajęcia proszę zabrać ze sobą dobre chęci, a na 

pewno stworzymy razem coś niesamowitego. 



Serdecznie zapraszamy!!! 

I tydzień 1.VII – 6.VII 

Pon.1.VII    14.00-17.00   „Na dobry początek…” 

Wt.2.VII     10.00 – 13.00  „Tanecznym krokiem przez wakacje” 

                    14.00 – 17.00  „Malowanie na szkle, biżuteria” 

 Śr.3.VII     10.00 -  13.00  „Zdrowo na sportowo” 

                   14.00 – 17.00  „Formy gipsowe i z masy solnej” 

Czw.4.VII  10.00 – 13.00  „Tanecznym krokiem przez wakacje”  

                   14.00 – 17.00  „Wiklinowe cuda i dziwy” 

Pt.5.VII     10.00 – 13.00   „Zdrowo na sportowo” 

                   14.00 – 17.00  „Wiklinowe cuda i dziwy”  

Sb.6.VII     10.00 – 13.00  „Tanecznym krokiem przez wakacje” 

II tydzień 8.VII – 13.VII                              

Pon.8.VII   14.00 – 17.00  „Zdrowo na sportowo” 

Wt.9.VII     10.00 – 13.00  „Malowanie na szkle” 

                    14.00 – 17.00  „Tanecznym krokiem przez wakacje” 

Śr.10.VII     10.00 – 13.00  „Formy gipsowe i z masy solnej” 

                     14.00 – 17.00  „Zdrowo na sportowo” 



Czw.11.VII 10.00 – 13.00   „Wiklinowe cuda i dziwy” 

                    14.00 – 17.00  „Tanecznym krokiem przez wakacje” 

Pt.12.VII    10.00 – 13.00  „Wiklinowe cuda i dziwy” 

                   13.00 – 17.00  „Zdrowo na sportowo” 

Sb.13.VII   10.00 – 13.00 „Papieroplastyka” 

 

 III tydzień 15.VII – 20.VII 

Pon.15.VII   14.00 – 17.00   „Tanecznym krokiem przez wakacje” 

Wt.16.VII     10.00 – 13.00  „Wakacje młodego artysty” 

                     14.00 – 17.00  „Biżuteria” 

Śr.17.VII      10.00 – 13.00  „Wakacje młodego artysty” 

                      14.00 – 17.00  „Formy gipsowe i z masy solnej” 

Czw.18.VII   10.00 – 13.00  „Wakacje młodego artysty” 

                      14.00 – 17.00  „Wiklinowe cuda i dziwy” 

Pt. 19.VII      10.00 – 13.00  „Wakacje młodego artysty” 

                      14.00 – 17.00  „Lato w kwiatach” 

Sob. 20.VII   10.00 -  13.00  „Wakacje młodego artysty”                                                                                                  

 VI tydzień 22.VII -27.VII  

Pon. 22.VII    14.00 – 17.00  „Papieroplastyka” 



Wt.23.VII       10.00 – 13.00  „Mam swój EKOSTYL” 

                        14.00 – 17.00  „Malowanie na szkle”  

Śr.24.VII         10.00 – 18.00  Wycieczka autokarowa do EDUKACYJNEGO   

                                                   GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO w Biadacz/Kluczborka.         W programie:  

                     - pieczenie bułeczek 

                     - wykonywanie świec woskowych 

                     - przejazd wozem drabiniastym do lasu 

                    - ścieżka edukacyjna w lesie 

                   - ognisko, pieczenie kiełbasek….   

 Cena wycieczki 30 zł/osoby  

Czw.25.VII     10.00 – 13.00  „Mam swój EKOSTYL” 

                        14.00 – 17.00  „Wiklinowe cuda i dziwy” 

Pt.26.VII        10.00 – 13.00  „Mam swój EKOSTYL” 

                        14.00 – 17.00  „Lato w kwiatach” 

   

V tydzień 29.VII-3.VIII 

Pon.29.VII   14.00 -17.00  „Papieroplastyka”  

Wt.30.VII     10.00 -13.00  „Wakacje młodego artysty”  

                      14.00 -17.00  „Biżuteria” 

Śr.31.VII      10.00 – 13.00  „Wakacje młodego artysty”  

                      14.00 – 17.00  „Formy gipsowe i z masy solnej” 

Czw.1.VIII   10.00 – 13.00  „Wakacje młodego artysty”  

                      14.00 – 17.00 „Wiklinowe cuda i dziwy” 

Pt.2.VIII        10.00 13.00    „Wakacje młodego artysty”  



                      14.00 -17.00   „Lato w kwiatach” 

Sb.3.VIII       10.00 – 13.00  „Wakacje młodego artysty”  

    VI tydzień 5.VIII-10.VIII  

Pon.5.VIII   14.00 – 17.00  „Letni teatr – to jest to” 

Wt.6.VIII    10.00 – 13.00  „Malowanie na szkle” 

                    14.00 – 17.00  „Letni teatr – to jest to” 

Śr.7.VIII      10.00 – 13.00  „Formy gipsowe i z masy solnej” 

                     14.00 – 17.00 „Letni teatr - to jest to” 

Czw.8.VIII   10.00 – 13.00 „Wiklinowe cuda i dziwy” 

                     14.00 – 17.00 „Letni teatr – to jest to” 

Pt.9.VIII      10.00 – 13.00 „Lato w kwiatach” 

                     14.00 – 17.00 „Letni teatr – to jest to” 

Sb.10.VIII    10.00 – 13.00 „Wiklinowe cuda i dziwy” 

VII tydzień 12.VIII-17.VIII  

Pn.12.VIII    14.00 – 17.00 „Letni teatr – to jest to” 

Wt.13.VIII   10.00 – 13.00 „Biżuteria” 

                     14.00 – 17.00 „Letni teatr – to jest to” 

Śr.14.VIII    10.00 – 13.00  „Formy gipsowe i z masy solnej” 

                     14.00 – 17.00 „Letni teatr – to jest to”  

Pt.16.VIII    10.00 – 13.00 „Lato w kwiatach” 

                     14.00 – 17.00 „Letni teatr – to jest to” 



Sb.17.VIII    10.00 – 13.00 „Papieroplastyka”  

   VIII tydzień 19.VIII-24.VIII 

Pon.19.VIII    14.00 – 17.00 „Od ziarenka do korony” 

Wt.20.VIII     10.00 – 13.00 „Malowanie na szkle” 

                       14.00 – 17.00 „Od ziarenka do korony”        

Śr.21.VIII       10.00 – 13.00 „Formy gipsowe i z masy solnej” 

                       14.00 – 17.00 „Od ziarenka do korony” 

Czw.22.VIII  10.00 – 13.00  „Papieroplastyka” 

                       14.00 – 17.00 „Od ziarenka do korony” 

Pt.23.VIII       10.00 – 13.00 „Lato w kwiatach” 

Sb.24.VIII    15.00 – 20.00  WYSTĘPY ARTYSTYCZNE, PREMIERA SZTUKI, OTWARCIE WYSTAWY,        

WRĘCZENIE OKOLICZNOŚCIOWYCH DYPLOMÓW DLA NAJWSZECHSTRONNIESZYCH 

UCZESTNIKÓW, OGNISKO, GRY I ZABAWY. 

UWAGA !!! 

 

Jesteś kreatywny, masz dobre pomysły, lubisz pomagać innym. 

Zapraszamy do Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie.  

Możesz realizować się w pracy wolontariusza  

w czasie wakacyjnym i nie tylko. 

Wolontariusz – to wyjątkowa osoba 

 i takich osób właśnie poszukujemy.  

Chcesz z nami współpracować zgłoś się do  

Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie. 



 

 

 

 

 

              


