
 

                  Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 

ZAPRASZA do udziału w zajęciach nieodpłatnych: 
 

 

WARSZTATY PLASTYCZNE 

QUILLING            PONIEDZIAŁKI       godz. 16.00 – 19.00 

                       PIĄTKI              godz. 16.00 – 19.00 

WARSZTATY MUZYCZNE 

Nauka gry na instrumentach muzycznych  – PIANINO  od podstaw        ŚRODY      godz. 16.00 – 19.00 

KARAOKE         -  PIĄTKI      godz. 17.00 – 21.00 

 

TENIS STOŁOWY        -    PONIEDZIAŁKI    godz.   16.00  – 19.00         -   PIĄTKI      godz.  16.00  – 20.00 

 

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

                                                                                                                                      - PIĄTKI    godz. 19.00 – 21.00 
 

KULTURALNA  ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

- zajęcia plastyczno – techniczne i  świetlicowe dla dzieci, gry planszowe, zabawy integracyjne,  

 rysowanie na koszulkach         ŚRODY   godz. 16.00 – 19.00 

 

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH KÓŁ ZAINTERESOWAŃ  

 W  RAMACH PROJEKTU GRUNDTVIG: 

muzyczne (karaoke) –  Piątki  godz. 17.00 – 21.00 

filmowe – Czwartki  godz. 17.00 

DODATKOWE ZAJĘCIA ODPŁATNE: 

FITNESS dla kobiet          -    WTORKI      godz. 18.00 – 19.00 

        

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

                                                                                   

    NIEODPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI POWYŻEJ 4 ROKU ŻYCIA 

ŚRODY godz. 16.00 – 18.00 
„Zabawy przy muzyce” – warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem muzyki. Podczas zajęć dzieci nauczą  

się nieskomplikowanych tańców, układów ruchowych, wesołych piosenek, rytmicznych wierszyków i wyliczanek. 

„Zabawy z zakresu ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” – warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem metody wspomagania rozwoju. Podczas zajęć dzieci 

poznają swoje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotkają w tej przestrzeni drugiego człowieka. Nauczą się współpracować najpierw z jednym 

partnerem w parach, w trójkach, aż wreszcie z całą grupą. W trakcie kontaktu z innym człowiekiem nauczą się opiekować drugą osobą, poznają swoją siłę i 

nauczą się jej używać po to, aby współpracować z innymi. Ostatnią kategorią aktywności dziecka będzie „ruch kreatywny”, czyli propozycje dziecka. 

„Zabawy z chustą animacyjną” – warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Zaproponowane na zajęciach zabawy zintegrują uczestników oraz 

pobudzą ich wyobraźnię i kreatywność. Poza tym udoskonalą refleks i koordynację   a także sprawją radość płynącą z ruchu i przebywania w grupie. 

 „Zabawy z guzikami” – warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem guzików. Zaproponowane na zajęciach zabawy zaangażują emocjonalnie wszystkich 

uczestników, pobudzą do twórczego działania, zainspirują do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości, a jednocześnie będą źródłem radości i 

satysfakcji. 

 

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 

 


