
                WAKACJE 2017 

W GMINNYM CENTRUM KULTURY  
I BIBLIOTEK W DOBREJ 

 

KLUB I BIBLIOTEKA W DOBREJ - ul. Graniczna 31 

Zajęcia od 25.07.2017 r. do 12.08.2017 r. 

od wtorku do soboty w godz. 9.00 do 14.00 

 „Wyspa Skarbów Kultury” 

Atrakcje wakacyjne 

Zdrowie rzecz najważniejsza 

Będziemy poruszać zagadnienia zdrowego stylu życia. Dzieci pod opieką 

pracowników GCKiB będą przygotowywać posiłki z wybranym przez siebie produktem, 

zrobią ekologiczny strój dla swojego „warzywa” oraz narysują swoją ulubioną potrawę. 

Sporo czasu spędzą na świeżym powietrzu – będą uprawiać sporty, brać udział w grach i 

zabawach usprawniających kondycję fizyczną. 



Wyspa Skarbów Kultury 

Podczas wakacyjnych zajęć, przez pięć kolejnych dni wcielicie się w postać aktora, 

muzyka, malarza i kreatora mody. Przed Wami wiele wyzwań i ciekawych doświadczeń, 

między innymi budowanie własnych instrumentów, zabawy integracyjne, wspólny śpiew, 

pokaz mody, warsztaty rękodzieła i wiele innych. 

W poszukiwaniu wakacyjnej przygody 

Czeka na Was prawdziwa szkoła przetrwania! Wspólnie doświadczymy przeróżnych 

wrażeń, poznamy, czym jest prawdziwa rywalizacja między drużynami, zbudujemy szałas, 

stworzymy łuk, poznamy tajniki poruszania się po lesie oraz spotkamy się oko w oko  

z żywymi robakami. Będziemy obserwować wszystko, co nas otacza. Pomaganie sobie 

nawzajem, szanowanie zdania innych czy poznawanie siebie samych też nie będzie nam 

obce. 

Plastyczny Ogród – Budujemy Farmę. 

Cykl działań plastycznych prowadzonych w plenerze i w pomieszczeniach GCKiB 

 z wykorzystaniem różnych odcieni szarego papieru, kolorowych piórek, szablonów  

oraz kształtów geometrycznych. Dzieci pod okiem pracowników stworzą zwierzątka 

mieszkające na farmie, zbudują różne pomieszczenia farmerskie, które zostaną pomalowane 

z wykorzystaniem trzech podstawowych kolorów. Nauczą się jak połączyć kolory, żeby 

powstała cała paleta. 

Podróżujemy po Polsce – od Tatr do Bałtyku 

Zapoznajemy się z gwarą i obyczajami góralskimi. 

Poznajemy legendy krakowskie, warszawskie i gdańskie. 

Panorama Polski – zajęcia z kinezjologii edukacyjnej. 

Tworzymy mapę Polski – praca plastyczna zbiorowa. 

Samolotem dookoła świata 

Poznajemy wybrane państwa – ich kulturę, język, architekturę, zwyczaje panujące  

w danym kraju. 

Codziennie wykonujemy pracę plastyczną „Bilet lotniczy do…” 



Tańce i potrawy narodowe – zaprzyjaźniamy się z mieszkańcami odwiedzanych państw. 

Wykonujemy model globusa na balonie. 

Środki lokomocji we współczesnym świecie. 

Kartki z podróży po świecie – prace plastyczne. 

Baśnie z różnych zakątków świata 

Poznajemy różne baśnie np. z Indii, Afryki, Europy, Azji. 

Jesteśmy aktorami, bawimy się w teatr. 

Tworzymy scenografię i kostiumy do poznanych baśni. 

Wykonujemy pracę plastyczną- Afisz teatralny, plakat. 

Eksperymentujemy – ciekawe, dlaczego…?  

Robimy doświadczenia z wodą, piaskiem, kamieniami, solą. 

Grawitacja jest bardzo ważna – szukamy odpowiedzi na pytania: 

- jak wysoko jest niebo? 

-dlaczego na Ziemi istnieje życie? 

-dlaczego samolotom mówimy nie? 

-robimy latawce – praca plastyczna. 

Widzimy, słyszymy, czujemy… 

-co mamy w środku głowy? 

-dlaczego musimy spać? 

-czy możemy być ślepi na barwy? 

- praca plastyczna – „Organizm człowieka to supermaszyna”. 


