
  FERIE ZIMOWE Z GPCKIE W PLICHTOWIE  – PIERWSZY TYDZIEŃ 
 

Przypominamy, że na wszystkie zajęcia (bezpłatne, odpłatne, wycieczki i bal karnawałowy) 
obowiązują wcześniejsze zapisy w biurze GPCKiE w Plichtowie – tel. 519 150 012, 42 237 15 11. 

Ilość miejsc ograniczona. 

11 lutego 2019r. 
(poniedziałek) 

12 lutego 2019r. 
(wtorek) 

13 lutego 2019r. 
(środa) 

14 lutego 2019r. 
(czwartek) 

15 lutego 2019r. 
(piątek) 

10:00-12:30 
Bajkowa kraina + zimowe 

warsztaty kreatywne 
zajęcia bezpłatne 

  7:30-14:00 
WYCIECZKA: 

- Planetarium EC1: 
„Polaris” 

- warsztaty bębniarskie: 
bębny djembe 

45 zł/osoba 
 

 

13:00-14:30 
Warsztaty artystyczne 

zajęcia bezpłatne 

10:00-13:00 
MEGA PLANSZÓWKA – 
tworzymy wielką grę 

planszową i gramy w różne 
gry 

zajęcia bezpłatne 
14:30-16:00 

Warsztaty muzyczne  
z różnymi instrumentami 

zajęcia bezpłatne 

11:30-13:00 
Warsztaty artystyczne 

zajęcia bezpłatne 

10:00-13:00 
Bajkowa kraina + zimowe 

warsztaty kreatywne 
  zajęcia bezpłatne 

 
przerwa pomiędzy zajęciami 

 
przerwa pomiędzy zajęciami 

13:30-15:00 
Zimowe warsztaty 

kreatywne + zabawy 
zajęcia bezpłatne 

13:30-15:00 
Lampiony walentynkowe 

zajęcia bezpłatne 

15:00-16:30 
Warsztaty artystyczne 

zajęcia bezpłatne 

16:45-17:45 
Mix taneczny dla dzieci 

15zł/osoba lub karnet 

15:30-17:00 
Animacje ruchowe  

i taneczne 
zajęcia bezpłatne 

15:30-16:45 
Planszówkowo i puzzlowo 

zajęcia bezpłatne 

g. 17:00-19:00 
Misy i gongi – zajęcia dla 

dzieci 
20 zł/osoba 

17:45-19:00 
Magnesiki na lodówkę 

10zł/osoba lub karnet 
 

17:30-18:30 
Zajęcia warsztatowe: 

„Mały naukowiec” 
20 zł/osoba 

17:00-19:30 
Walentynkowe warsztaty 

kulinarne:  
„Pyszne jadalne 

walentynki” 
40 zł/osoba 

g. 19:30-20:30 
Misy i gongi – zajęcia dla 

dorosłych 
20 zł/osoba 

 



  FERIE ZIMOWE Z GPCKIE W PLICHTOWIE  – DRUGI TYDZIEŃ 
 

18 lutego 2019r. 
(poniedziałek) 

19 lutego 2019r. 
(wtorek) 

20 lutego 2019r. 
(środa) 

21 lutego 2019r. 
(czwartek) 

22 lutego 2019r. 
(piątek) 

10:00-13:00 
Bajkowa kraina + zimowe 

warsztaty kreatywne 
zajęcia bezpłatne 

9:30-15:00 
WYCIECZKA: 

- Pałac Herbsta: 
„Zabawy z Anną Marią” 

- Ballandia: 
sala zabaw z 
animacjami 
35 zł/osoba 

 

 10:00-13:00 
Zimowe zabawy i gry, 

zajęcia ruchowe, zimowy 
spacer + ognisko  

(zależne od pogody) 
zajęcia bezpłatne 

17:30-20:30 

BAL 
KARNAWAŁOWY  

DLA DZIECI  
 

Przebieramy się za 

zwierzaki 😊 
 

udział w balu jest bezpłatny 
 
 
 

13:30-15:00 
 Tworzymy Slime i glutki 

zajęcia bezpłatne 

10:00-11:30 
Warsztaty artystyczne 

zajęcia bezpłatne 

13:30-15:00 
Worek – plecak 

kolorowany pomysłami 
10 zł/osoba 

 

 
przerwa pomiędzy zajęciami 

12:00-14:00 
Masa porcelanowa + 
broszki z modeliny 

zajęcia bezpłatne 

15:30-17:00 
Animacje ruchowe  

i taneczne 
zajęcia bezpłatne 

16:45-17:45 
Mix taneczny dla dzieci 

15zł/osoba lub karnet 

14:30-16:30 
Bajkowe opowieści + 

strefa animacji 
zajęcia bezpłatne 

 

17:45-19:15 
Party w świetle UV 

30 zł/osoba 

17:00-18:30 
Świeczki żelowe i 

kolorowe mydełka 
30 zł/osoba 

 
Przypominamy, że na wszystkie zajęcia (bezpłatne, odpłatne, wycieczki i bal karnawałowy) 

obowiązują wcześniejsze zapisy w biurze GPCKiE w Plichtowie – tel. 519 150 012, 42 237 15 11. 
Ilość miejsc ograniczona. 

 

 


