
  W  LIPCU  2011 r. 
ZAPRASZAMY  do udziału w zajęciach nieodpłatnych: 

  

WARSZTATY PLASTYCZNE 
 

- Ceramika artystyczna – lepienie z gliny ceramicznej      

1 sierpień  godz.14.00  i  2  SIERPIEŃ  – wypalanie ceramiki w ognisku (metoda wypalania w ziemi) 
     

- Świetlica kulturalna : papieroplastyka, malowanie koszulek pastelami, gry planszowe,    

rękodzieło:  haft, wyszywanie, szydełkowanie, robótki ręczne           WTORKI, ŚRODY        godz. 10
00

 – 13
00

 
 

ZAJĘCIA RUCHOWE, ZABAWY TWÓRCZE PRZY MUZYCE    
nieodpłatne zajęcia dla dzieci powyżej 4 roku życia     ŚRODY godz. 16

00
 - 18

00
 

 

 

WARSZTATY MUZYCZNE 

- Warsztaty wokalne   - nauka wakacyjnych piosenek turystycznych i harcerskich   

ŚRODY  godz. 13
00

 – 15
00

 (do 20.07.) 

OGNISKO dla dzieci, młodzieży i rodziców - 21 lipiec  2011r.  (czwartek)  

od godz. 16.00 

–  spotkanie przy ognisku i gitarze, wspólne śpiewanie piosenek 

wakacyjnych  
  

- KARAOKE  (Grundtvig)  –     PIĄTKI      godz. 17
00

 – 20
00

 
 

- Nauka gry na instrumentach muzycznych : 

PONIEDZIAŁKI                      godz. 10
00

 – 13
00 

       PIANINO 

WTORKI , CZWARTKI  ( do 21.07. )        godz. 10
00

 – 13
00

     

 keyboard   – nie trzeba mieć własnego instrumentu,  gitara, akordeon -  należy przynieść własny instrument muzyczny  
 

- ZESPÓŁ  ” BYSZEWIANIE”    zaprasza do wspólnego śpiewania piosenek ludowych i biesiadnych 

- PIĄTKI    godz. 18.00 – 20.00 
 

MŁODZIEŻOWE KOŁO FILMOWE (Grundtvig)  

– spotkania w czwartki godz. 17.00-21.00 

 

TENIS STOŁOWY       -    PONIEDZIAŁKI, PIĄTKI     godz.  16
00

 – 19
00

 
             

DODATKOWE ZAJĘCIA ODPŁATNE:   

NAUKA JĘZYKA  ANGIELSKIEGO    -   dla  dorosłych    WTORKI  godz. 16.30 – 18.00 
 

ODPŁATNE  ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI  OD 1,5 DO 3 ROKU ŻYCIA 

-  ŚRODY   godz. 18.00 
W programie zajęć: 

 duża ilość zabaw muzyczno – ruchowych z wykorzystaniem piosenki oraz instrumentów  

(np.: dzwonków, marakasów) lub rekwizytów (np.: wstążek, chusteczek) 

 słuchanie muzyki klasycznej 

 tworzenie pracy plastycznej 

 elementy zabaw uspołeczniających związanych ze wspólnym działaniem 

Zapisy oraz informacje na temat płatności oraz terminów zajęć pod numerami telefonów: 694-617-654  lub  (0-42) 648-47-29 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  

Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 

Plichtów 21   gmina Nowosolna   tel.  519 150 012    e-mail: gpckie@wp.pl 


