
Świetlica w Dziedzicach - Lipiec  2017 
 

3 lipca  - Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”  

4 lipca – Tenis stołowy na świeżym powietrzu 

              5 lipca (środa) – Wyjazd Kina HELIOS w Opolu oraz do McDonalda, opłata 13 zł./os 

        Zbieranie dzieci z przyst. PKS od ok. godz. 9.30 do 10.00, przewidywany wyjazd z Opola ok. godz. 14.30 

            6 lipca – Poznajemy nasze okolice – turniej wiedzy  

          7 lipca – Wycieczka rowerowa do Mosznej 
 

    10 lipca – Gry i zabawy na boisku 

    11 lipca – W poszukiwaniu tajemniczych kamyków 

    12 lipca (środa) - Wyjazd do Brzegu na ,,Piknik na Florydzie”, opłata 10 zł./os 

          Zbieranie dzieci z przyst. PKS od ok. 6.00 do 6.30, na 7.30 w Brzegu, wyjazd z Brzegu ok. 16.00    

13 lipca – Zamiana kamyków w żabki, biedronki i inne zwierzątka za pomocą farby  

14 lipca – „Kolorowe i zdrowe sałatki owocowe” – zajęcia kulinarne 
 

17 lipca TURNIEJ  TENISA  STOŁOWEGO  

18 lipca – Rozgrywki meczu piłki nożnej 

19 lipca (środa) - Wyjazd na kąpielisko w Zdzieszowicach, opłata 3 zł./os 

          Zbieranie dzieci z przyst. PKS od ok. 10.00 do 10.30, planowany wyjazd ze Zdzieszowic ok. godz. 16.00 

20 lipca – „Noc w Świetlicy” – informacje i zapisy w świetlicy 

21 lipca – „W poszukiwaniu skarbów” – gry i zabawy w terenie 
 

24 lipca – Wycieczka rowerowa do Dobrej – rozgrywki w piłkę nożna na piasku 

25 lipca – TURNIEJ BILARDA 

26 lipca (środa) - Wyjazd do ZOO i do Afrykanarium we Wrocławiu, zapisy do 21 

lipca!!!  

     Zbieranie dzieci z przyst. PKS od ok. 7.00 do 7.30, planowany wyjazd z Wrocławia ok. godz. 17.00 

                             opłata 25zł/dzieci + legitymacja, 35 zł/dorośli 

27 lipca – „Nasze marzenia przeniesione na kartkę papieru” – zajęcia plastyczne  

28 lipca – „Zostań Mistrzem gier planszowych” 
 

Od 31 lipca do 11 sierpnia - świetlica nieczynna  
 

GOK w Strzeleczkach zastrzega sobie prawo do zmiany ww. programu !!! 

 


