
FERIE ZIMOWE Z GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WOJSŁAWICACH 

Wtorek  24.01.2017 Środa  25.01.2017 Piątek  27.01.2017 
Godzina 

kl.I-V SP kl.VI + młodzież kl.I-V SP kl.VI + młodzież 
Czwartek  

26.01.2017 kl.I-V SP kl.VI + młodzież 
Sobota 

28.01.2017 

10:30 – 11:00 
Zabawy 

ruchowe 
Tenis stołowy 

Zabawy 

ruchowe 
Tenis stołowy Zabawy ruchowe Tenis stołowy 

11:00 – 12:30 
Warsztaty 

fotografii 

otworkowej 

Zajęcia 

kulinarne 

Warsztaty 

wykonywania 

mydełek 

glicerynowych 

Zajęcia 

kulinarne 

Warsztaty  

z Zamojskim 

Centrum Cooltur 

Warsztaty  

z robotyki 

12:30 – 14:00 
Zajęcia 

kulinarne 

Warsztaty 

fotografii 

otworkowej 

Zajęcia 

kulinarne 

Warsztaty 

wykonywania 

mydełek 

glicerynowych 

14:00 – 15:00 Zajęcia plastyczno - krawieckie Zajęcia plastyczno-krawiecke 

Wyjazd do  

Parku Wodnego  

w Chełmie 

Warsztaty  

z robotyki 

Warsztaty  

z Zamojskim 

Centrum Cooltur 

15:00 – 16:00 Zajęcia wokalne Warsztaty nauki gry na bębnach Zajęcia kulinarne 

16:00 – 17:00 

17:00 – 17:45 

  

 

 

Turniej tenisa 

stołowego o 

Puchar Wójta 

Gminy 

Wojsławice 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych podczas ferii zimowych w Domu Kultury w Wojsławicach!  

Zapisy do dnia 19 stycznia 2017r. (czwartek) 
Zapisy na turniej tenisa stołowego do dnia 25 stycznia 2017 r. (środa) 

Zapisy dzieci na zajęcia pozwalają instruktorom na odpowiednie zaplanowanie pracy w grupach  
oraz przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów do zajęć.  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GCKSiT w Wojsławicach od wtorku do soboty w godz. 10:00 – 18:00 osobiście lub pod nr tel. 82 56 69 153 
oraz zamieszczone są na stronie internetowej GCKSiT w Wojsławicach: http://gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl/ 



WARSZTATY FOTOGRAFII OTWORKOWEJ – warsztaty fotograficzne, prowadzone przez instruktorów fundacji 5Medium  z Lublina. Warsztaty składają się z dwóch części:  

Część I – dowiemy się w jaki sposób działa aparat otworkowy i jak go zbudować, każdy z uczestników przygotuje własny aparat z puszki po coca coli. 

Część II – przygotowane aparaty otworkowe zostaną wyposażone w papier fotograficzny a następnie uczestnicy będą mieli okazję zrobić nimi zdjęcie oraz wywołać je  

w pomieszczeniu zaaranżowanym na ciemnię fotograficzną. 

Co należy przynieść ze sobą? – puszka po coca coli 0.33l, dobry humor i chęć do pracy ☺ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ZAJĘCIA PLASTYCZNO – KRAWIECKIE – dzieci własnoręcznie wykonają pacynkę lub poszewkę na małą poduszkę lub będą uczestniczyły w malarskich zabawach plastycznych. 

Co należy przynieść ze sobą? – kolorową włóczkę, ścinki tkanin, igły do szycia muliną i cienką nitką, dobry humor i chęć do pracy ☺ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY WYKONYWANIA MYDEŁEK GLICERYNOWYCH – zajęcia prowadzone przez instruktora Centrum Szkoleń i Animacji w Chełmie. Podczas warsztatów dzieci 

własnoręcznie wykonają mydełko glicerynowe oraz musująca kulę do kąpieli, które zabiorą ze sobą do domu.  

Co należy przynieść ze sobą? – dobry humor i chęć do pracy ☺ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZD DO AQUAPARKU W CHEŁMIE – wyjazd do parku wodnego w Chełmie, wejście na 100 min. Koszt 5zł/os, pozostałe koszty tj. przejazd autokarem i dopłata do 

biletów pokryte zostaną  przez organizatora. Ze względów bezpieczeństwa wyjazd przeznaczony jest dla dzieci powyżej 8 roku życia. Liczba miejsc ograniczona. 

Co należy przynieść ze sobą? – legitymacja szkolna, strój kąpielowy, klapki, ręcznik, mydło/żel pod prysznic, czepki nie są wymagane. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY Z ZAMOJSKIM CENTRUM COOLTUR – warsztaty prowadzone przez animatorów kultury z Zamościa, łączą ze sobą elementy edukacyjne, zabawy plastyczne  

i ruchowe, zajęcia prowadzone będą równocześnie na kilku stanowiskach tematycznych. 

Co należy przynieść ze sobą? – dobry humor i chęć do pracy ☺ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY Z ROBOTYKI – warsztaty prowadzone przez instruktora z Lublina, eksperta programu „Mistrzowie Kodowania”, zajęcia polegają na poznaniu poprzez zabawę 

podstaw programowania oraz zasad działania zabawek-robotów, stanowią doskonały trening kreatywności i poszerzają wiedzę na temat techniki XXI w. 

Co należy przynieść ze sobą? – dobry humor i chęć do pracy ☺ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZAJĘCIA KULINARNE – przygotowywanie i degustacja prostych dań np. pizza, pierogi, kluski, sałatki. 

Co należy przynieść ze sobą? – dobry humor i chęć do pracy ☺ 

 


