
                                                                                                                
W każdy poniedziałek zajęcia dla dzieci 
w wieku 6-11 lat. 
W programie: zajęcia literacko-
plastyczne pt. ,,Najpiękniejsze miejsca 
Polski: podróże z dreszczykiem”- 
czytanie książek oraz wykonywanie 
ilustracji różnymi technikami do 
przeczytanego opowiadania, bajki, 
baśni, legendy.  
Daty: 4, 11, 18, 25 VII; 1,8, 15, 22, 29 
VIII.  

 
W każdy wtorek zajęcia dla maluchów 
w wieku 1-3 lat z opiekunem. 
W programie: zabawy na dywanie, 
oglądanie i słuchanie bajeczek, 
kolorowanki, proste zabawy w tor 
przeszkód. 
Daty: 5, 12, 19, 26, VII; 2, 9, 16, 23, 30 
VIII. 

 
W każdą środę zajęcia plastyczno-
literackie dla młodzieży 12-16 lat. 
6 VII – Twister; kalambury, memory 
(zawody), zabawy logiczne. 
13 VII – serduszko- modułowe origami. 
20 VII – Ekologiczne drzewo. 
27 VII -  Zajęcia kulinarne – owocowe 
szaszłyki i gofry. 
3 VIII- tworzenie biżuterii – bransoletek 
z muliny. 
10 VIII – Namaluj swoje marzenie – 
technika dowolna. 
17 VIII –– Kalambury – zgadnij jaki to 
zawód  
24 VIII – Sieciaki na wakacjach – piknik 
na zakończenie wakacji dla wszystkich 
dzieci biorących udział w zajęciach.  

 
 

W każdy czwartek zajęcia dla 
maluchów  w wieku 3- 5 lat.  
W programie zabawy, kolorowanki, 
słuchanie bajeczek, proste zabawy 
plastyczne i wierszyki.  
Daty: 7, 14, 21, 28 VII; 4, 11, 18, 25 VIII. 

 
W piątek zajęcia dla dzieci w wieku 
 6-11 lat. Co drugi piątek – filmowy 
piątek. 
Daty: 8, 22 VII; 5, 19 VIII. 
W programie: zajęcia plastyczne i 
logiczno-umysłowe, łamigłówki, zabawy 
integracyjne.  
Daty: 
1 VII- gry planszowe, szachy, Twister, 
zabawy logiczne. 
15, 29  VII – Makieta farmy- zwierzątka 
z origami 
12 VIII- Zakręcony robot –wykonujmy 
roboty na piknik Sieciaki na wakacjach. 
26 VIII – Wakacyjne ferbisie z balonów. 
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W każdy poniedziałek zajęcia dla dzieci 
w wieku 6-11 lat. 
W programie: zajęcia literacko-
plastyczne pt. ,,Dobre obyczaje”-
wakacyjne spotkania poświęcone 
zasadom dobrego wychowania oraz 
,,Dawniej i dziś” - obyczaje i zwyczaje. 
Daty: 4, 11, 18, 25 VII; 1,8, 15, 22, 29 
VIII.  
W każdy wtorek zajęcia dla maluchów 

w wieku 1-3 lat z opiekunem. 
W programie: zabawy na dywanie, 
oglądanie i słuchanie bajeczek, 
kolorowanki, proste zabawy w tor 
przeszkód. 
Daty: 5, 12, 19, 26, VII; 2, 9, 16, 23, 30 
VIII. 

W każdą środę zajęcia plastyczno-
literackie dla młodzieży 12-16 lat.  
6 VII – Twister; kalambury, memory 
(zawody), zabawy logiczne. 
13 VII – serduszko- modułowe origami. 
20 VII – Ekologiczne drzewo – zajęcia 
plastyczne 
27 VII -  Zajęcia kulinarne – owocowe 
szaszłyki i gofry. 
3 VIII- tworzenie biżuterii – bransoletek 
z muliny. 
10 VIII – Namaluj swoje marzenie – 
technika dowolna. 
17 VIII –– Kalambury – zgadnij jaki to 
zawód  

24 VIII – Sieciaki na wakacjach – piknik 
na zakończenie wakacji dla wszystkich 
dzieci biorących udział w zajęciach.  
w każdy czwartek zajęcia dla maluchów  
w wieku 3- 5 lat.  
W programie zabawy, kolorowanki, 
słuchanie bajeczek, proste zabawy 
plastyczne i wierszyki.  
Daty: 7, 14, 21, 28 VII; 4, 11, 18, 25 VIII. 

W piątek zajęcia dla dzieci w wieku  
6-11 lat. Co drugi piątek – filmowy 
piątek. 
Daty: 8, 22 VII; 5, 19 VIII. 
W programie: zajęcia plastyczne i 
logiczno-umysłowe, łamigłówki, zabawy 
integracyjne.  
Daty: 
1 VII- gry planszowe, szachy, Twister, 
zabawy logiczne. 
15, 29  VII – Farma- zwierzątka z 
origami 
12 VIII- Zakręcony robot –wykonujmy 
roboty na piknik Sieciaki na wakacjach. 
26 VIII – Wakacyjne ferbisie z balonów. 
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