
 

 

 

10.08. (pon) – Turniej X-Box. 

11.08. (wt) – Zajęcia sportowe na placu zabaw na Ośrodku Wypoczynkowym – gry  

i zabawy grupowe (badminton, siatkówka). 

12.08. (śr) – Wyjazd do ZOO w Chorzowie – zapisy pod nr tel. 77 466 96 96. 

13.08. (czw) – Wycieczka po Hiszpanii – zajęcia, których celem jest rozbudzanie zainteresowania 

życiem, kulturą i językiem mieszkańców Hiszpanii, zabawy ruchowe, plastyczne, taneczne związane  

z hiszpańską kulturą i sztuką, nauka podstawowych pojęć 

14.08. (pt) – „Wakacyjna biżuteria” – zajęcia plastyczne przy użyciu guzików, koralików  

i tapet. 

17.08. (pon) – „Moje aktorskie wystąpienie” – recytacja wierszy Jana Brzechwy i innych 

wybranych autorów. 

18.08. (wt) – Turniej Tenisa Stołowego. 

19.08. (śr) – „Moje zdrowie, mój skarb” – zajęcia uczące właściwych nawyków dbania  

o zdrowie. 

20 sierpień (czw) –  świetlica otwarta będzie od 13:00 – 16:00 

„Odkryj w sobie rytm” -  Warsztaty, których celem jest praktyczna umiejętność gry w stopniu 

podstawowym na czterech grupach instrumentów perkusyjnych zarówno membranofonów jak  

i idiofonów. Uczestnik przejdzie przez każdą grupę instrumentów ucząc się podstawowych 

uderzeń i wykonując wspólnie parę utworów muzyki etnicznej, rockowej i popularnej. 

Wykorzystanie podczas warsztatów takich instrumentów jak DJEMBE, CAJON, SZTABKI 

DZWIĘKOWE, RURY BOOMHACKERS I SHAKERY. 

 

21 sierpień (pt) – „Układamy tangramy” i „Magiczne szarady” – 

rozwiązywanie krzyżówek i zagadek. 

28.08. (pt) - Pożegnanie Lata na boisku w Strzeleczkach - zapisy na 

przejazd autokarem pod nr tel. 77 466 96 96 

Podczas zajęć świetlicowych obowiązuje reżim sanitarny. Przed wejściem na 

placówkę GOK Strzeleczki obowiązek założenia maseczki oraz dezynfekcji rąk, mierzenie temperatury. 

Przed uczestnictwem w zajęciach należy dostarczyć „Deklarację rodzica/opiekuna prawnego dot. 

uczestnictwa dziecka w zajęciach wakacyjnych 2020”. Zgodnie z wytycznymi GIS liczba miejsc 

ograniczona. Udział w zajęciach po wcześniejszym zapisaniu dziecka. Opiekunowie przyprowadzający 

dziecko do świetlicy nie mogą przebywać na terenie placówki. Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach 

zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć świetlicowych. Szczegółowe informacje dostępne w biurze 

GOK Strzeleczki, na stronie internetowej www.strzeleczki.pl oraz pod nr. telefonu 77-466-96-96. 

Uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie oraz 

wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. 

http://www.strzeleczki.pl/

