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WAKACJE 2018 	

    DOM KULTURY W RACŁAWICZKACH
zajęcia wakacyjne zaczynają się od 02.07.2018r.
Świetlica czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.30. - 13.30.


LIPIEC

02.07. (poniedziałek) 	Wakacje na start czyli co o bezpieczeństwie każdy wiedzieć powinien  - tworzymy wakacyjny kodeks postępowania 
			 	dla dzieci

03.07. ( wtorek)		Czy na wakacjach wolno wszystko? - ilustrowany poradnik  savoir vivre dla wypoczywających		

04.07. (środa)		Dzień wyjazdowy 

05.07. (czwartek)		Ognisko na powitanie wakacji - wyjazd do świetlicy w Komornikach.
				Zapisy w Domu Kultury w Racławiczkach do 03.07.2018r. Liczba miejsc ograniczona.

06.07. (piątek) 		Nasza mała cukiernia - przygotowujemy nasze ulubione desery

09.07. (poniedziałek)	Tańczyć każdy może - zajęcia ruchowe przy muzyce

10.07. (wtorek)		Magiczny świat wyobraźni - wymyślamy własną bajkę

11.07. ( środa)		Dzień wyjazdowy

12.07. (czwartek)		Planszówkowy zawrót głowy 

13.07. (piątek)		Wakacyjne śniadanie na trawie - wychodzimy na piknik

16.07. (poniedziałek) 	Mały przewodnik turystyczny - przygotowujemy mapę atrakcji turystycznych naszej gminy

17.07. ( wtorek)		I ty możesz zostać naukowcem - proste doświadczenia chemiczne

18.07. (środa)		Dzień wyjazdowy

19.07. (czwartek)		Turniej piłki nożnej na piasku - wyjazd do Dobrej
				Zapisy w Domu Kultury w Racławiczkach do 16.07.2018r. Liczba miejsc ograniczona.


20.07.(piątek)		 „Fascynujące miejsca Europy” - rysujemy flagi różnych krajów i zaznaczamy je na mapie

23.07. (poniedziałek)	Konkurs wiedzy o świecie - Qwiz 

24.07. ( wtorek)		Ruch to zdrowie - zawody sportowe na świeżym powietrzu

25.07. (środa)		Dzień wyjazdowy

26.07. (czwartek)		Robimy własną plastelinę 

27.07. (piątek)		Małe karaoke - konkurs piosenki dla dzieci

30.07 (poniedziałek) 	Owocowy zawrót glowy - robimy sałatki i koktajle owocowe

31.07. (wtorek)		Magiczny świat teatru - przygotowujemy przedstawienie dla kolegów
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SIERPIEŃ


01.08. (środa) 		Dzień Wyjazdowy

02.08. (czwartek)		Kolorujemy świat wokół nas - rysujemy kredami

03.08. (piątek)		Mały plener malarski

 Od 06.08.2018r - 20.08.2018r. Świetlica nieczynna

21.08. (wtorek)		Zgaduj zgadula - zagadkowe przedpołudnie w świetlicy

22.08. (środa)		Dzień wyjazdowy

23.08. (czwartek)		Zabawy masą solną

24.08. (piątek)		Cudze chwalimy swego nie znamy.... - poznajemy tradycje naszego regionu

27.08. (poniedziałek)	Zdrowie na widelcu czyli co jeść aby być silnym i pełnym energii - zajęcia kulinarne

28.08. (wtorek)		W co babcia i dziadek grali kiedy byli mali... gry i zabawy sprzed lat

29.08 (środa)			Dzień wyjazdowy

30.08. (czwartek)		Piżamowa impreza na zakończenie wakacji - nocowanie w Domu Kultury w Racławiczkach
				Liczba miejsc ograniczona

31.08. (piątek)		Wstawać śpiochy - radosny poranek w  Domu Kultury, gry i zabawy na pożegnanie.



				Ponadto codziennie do dyspozycji dzieci, piłkarzyki, tenis stołowy, gry planszowe
				Ze względu na warunki pogodowe program może ulec zmianie.
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