GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁĄCKU

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W BRZYNIE (10:00-14:00)

04.07: Wyprawa do "Nibylandii" w Łącku.
07.07: Wyjazd do Parku Linowego do Krościenka.
10.07: Bon Kultury – LoveLudowe – wykonywanie piórników i skrzyneczek z motywami ludowymi –
MCK Sokół Nowy Sącz.
13.07: Wyjazd do kina SOKÓŁ w Nowym Sączu.
17.07: Wyszywanki – warsztaty prowadzone przez twórczynię ludową – p. Danutę Rams – sala GOK.
20.07: Wyjazd na basen do Chełmca.
21.07: Zajęcia rysunkowo-modułowe, zajęcia z p. Magdaleną Leszko – sala GOK.
25.07: Wyjazd do Skansenu Kolejowego w Chabówce.
27.07: Turniej warcabowy – sala GOK.
01.08: wycieczka do Skansenu i Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu.
03.08: Bon Kultury – Teatr marzeń – w świecie wyobraźni i sztuki – MCK Sokół N. Sącz.
08.08: Wycieczka do Niedzicy – zwiedzanie zamku oraz rejs Białą Damą.
10.08: Wyjazd na basen do Chełmca.
16.08: Wyszywanki – prezentacja oraz nauka wyszywania gorsetów i portek góralskich –
p. Danuta Rams – sala GOK Łącko.
18.08: Warsztaty muzyczne – prezentacja instrumentów muzycznych, sposobu gry na nich, próba gry,
połączone z naborem do Ogniska Muzycznego do sekcji inst. dętych – sala GOK.
21.08: Filcowanie, zajęcia z p. Magdaleną Leszko – sala GOK.
24.08: Wyjazd do kina SOKÓŁ w Nowym Sączu.
29.08: Bon Kultury – LoveLudowe – wykonywanie piórników i skrzyneczek z motywami ludowymi
MCK Sokół Nowy Sącz.

26.06–29.06: Bezpieczne wakacje – pogawędka; „Gdzie na wakacje?” – praca z ilustrowanym atlasem
Polski; układanie puzzli – mapa Polski i świata; zabawa w „Państwa, miasta”; quiz o Polsce; gry i zabawy
na świeżym powietrzu.
03.07–07.07: Układanie krzyżówek, scrabble; zabawa w skojarzenia; praca plastyczna
pt. „Wakacje moich marzeń”; gry planszowe i stolikowe; zabawy na boisku sportowym.
10.07-14.07: Wykonywanie figurek z plasteliny, modeliny i masy solnej; wspólne robienie makiety;
spacer po okolicy; gra w kręgle; zabawy z piłką.
17.07– 21.07: Praca plastyczna – „Drzewa owocowe”; wykonywanie latawców; Origami – wykonywanie
figurek i stroików; rozgrywka w badmintona; gra w tenisa stołowego.
07.08 – 11.08: Układanie rebusów i zagadek; turniej w warcaby; zabawa w kalambury; kreatywny
budowniczy – klocki lego.
14.08 – 18.08: Zabawa w teatrzyk (wykonywanie kukiełek, przygotowanie dekoracji, przedstawienie);
rozgrywka w piłkarzyki; zabawy ruchowe.
21.08 – 25.08: Wyświetlanie bajek przy pomocy rzutnika; karaoke (śpiewanie zbiorowe i indywidualne);
wykonywanie pocztówek wakacyjnych; wspólne malowanie na dużym papierze; robienie makiety
związanej z latem; gry zespołowe na boisku sportowym.
28.08 – 31.08: „Wspomnienia z wakacji” (pogadanka); konkurs plastyczny pt. „Moje wakacje”;
gry stolikowe; zabawy na świeżym powietrzu; pożegnanie wakacji.
Ze względu na zróżnicowanie wiekowe uczestników zajęć w świetlicy gry i zabawy będą
dostosowane do zainteresowań oraz wieku dzieci.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W OBIDZY (09:00 – 13:00)

Podczas wakacji przewidziane są warsztaty wokalno - muzyczne w ramach projektu „Rozwój
twórczych zainteresowań” oraz warsztaty wokalno-animacyjno-aktorskie „Poszukiwacze
artystycznych pereł”. Informacje o warsztatach w ramach projektu podawane będą odrębnie
na afiszach i na stronie internetowej GOK w Łącku – www.gok.lacko.pl oraz na Facebooku.
UWAGA: Wyjazdy możliwe po zebraniu odpowiedniej ilości osób, zaś wszelkie pozostałe
informacje związane z programem wakacyjnym można uzyskać w GOK-u pod nr telefonu:
18-444-61-69. Terminy wyjazdów mogą ulec zmianom. Szczegółowe informacje dotyczące
programu umieszczane będą na oddzielnych plakatach.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁĄCKU (wtorek 14:00-16:00; czwartek 10:00-12:00)
Zaprasza dzieci na wakacyjne zajęcia, podczas których odbędzie się czytanie bajek, zajęcia plastyczne,
gry planszowe, konkursy.
FILIA GBP W JAZOWSKU (od 18 lipca - wtorek 14:00-15:00)
18.07: Ekologiczna biżuteria na wakacje” (wykonywanie biżuterii z wykorzystaniem różnych
materiałów, np. kawałków tkanin, koralików, makaronu).
25.07: warsztaty wykonywania wakacyjnych obrazów metodą kolażu.
01.08: czytanie na trawie (lub w razie niepogody „letnie kino w bibliotece”).
08.08: czytanie bajki o Franklinie oraz zajęcia plastyczne.
15.08: „Barwne motyle” – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik.
22.08: „Dzień z Kubusiem Puchatkiem” - czytanie bajek i wykonywanie karykatur bohaterów.
29.08: zakończenie wakacji.
FILIA GBP W WOLI KOSNOWEJ (środa, czwartek 13:00-15:00)
Zaprasza dzieci na „Wakacje w bibliotece", podczas których będą organizowane zajęcia plastyczne,
czytanie bajek, gry planszowe, konkursy i rebusy.
FILIA GBP W OBIDZY (poniedziałek-czwartek 14:00-19:00)
Zaprasza dzieci codziennie do biblioteki na wakacyjne zajęcia, podczas których będą organizowane
zajęcia plastyczne, czytanie bajek, wierszy, układnie puzzli, gry planszowe i karciane.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ŁĄCKU (9:00-15:00)
26-30.06: Spotkanie organizacyjne, zajęcia integracyjne, zapoznanie dzieci z przepisami BHP,
harmonogramem zajęć i regulaminem; pogadanka „Bezpieczeństwo podczas wakacji letnich”; zajęcia
artystyczne: „Moje wymarzone miejsce na wakacje"; praca z mapą Polski, przewodnikami turystycznymi
– szukamy odpowiedniego miejsca na wakacje; wykonanie mapy Polski.
03-07.07: Formowanie czapki przeciwsłonecznej z papieru; malowanie twarzy; spacer po okolicy
połączony z ogniskiem; zabawa w plenerze, np: Twister, berek; tworzenie z masy solnej.
10-14.07: Wyjście na plac zabaw, układanie puzzli na czas; quiz o Polsce; zabawy i gry na powietrzu
z wykorzystaniem ringo i badminton.
17-21.07: Kalambury; zajęcia plastyczne – kartka z wakacji; gry i zabawy stolikowe; plener fotograficzny
(środa); gry i zabawy konstrukcyjne (gry planszowe, puzzle, wykorzystanie patyczków i zapałek
do konstrukcji własnych figur.
24-28.07: Oszczędności - robimy puszkę na oszczędności; warcaby, gry i zabawy stolikowe; oglądanie
filmu (tytuł do uzgodnienia); zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (Baba Jaga patrzy, pająk, piłkarski
refleks).
31.07-04.08: Wykonanie planszy przedstawiającej Układ Słoneczny; baw się razem z nami- gry i zabawy
z elementami współzawodnictwa ( zamiana, zespołowy skok, sztafeta balonów); rebusomania – zagadki,
rebusy, krzyżówki; malowanie twarzy.
21-25.08: Spacer po okolicy; zachować uroki lata w ziołach i kwiatach – wykonanie zielnika; kalambury;
wykonanie naczyń witrażowych; gry stolikowe.
28-31.08: „Przybory do szkoły” – robienie z papieru pudełek na kredki, pisaki itp.; gry i zabawy ruchowe
(walka wężów, zespołowy skok, kaczy chód); malowanie twarzy; wyjście na plac zabaw; wręczenie
dyplomów i upominków.

26.06-30.06: Powitanie wakacji. Przedstawienie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu w świetlicy;
pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy i terenie; zwrócenie uwagi
na prawidłową reakcję w przypadku ukąszeń, skaleczeń, zwichnięć; wielkie malowanie „Moje wakacje
na wsi”; gry i zabawy świetlicowe.
03.07-07.07: Wykonywanie gazetki ściennej w Świetlicy o tematyce wakacyjnej; gry i zabawy terenowe;
turniej gier planszowych; pogadanka na temat pracy policjanta. Zapoznanie się z znakami
i przepisami ruchu drogowego z wykorzystaniem gier planszowych; wykonywanie plakatów ”Bezpieczna
droga”.
10.07-14.07: Projektowanie postaci z bajek – lepienie z masy solnej, plasteliny; wycieczka po okolicy
połączona z zabawami rzutnymi, skocznymi i orientacyjno-porządkowymi; gry i zabawy stolikowe
z elementami współzawodnictwa – składanie puzzli na czas; rozgrywki piłkarzyków w różnych grupach
wiekowych.
17.07- 21.07: Nie zapominamy w wakacje o książce - czytanie bajek; próby tworzenia poezji –
rozwijanie młodych talentów; rozpoznajemy smak wakacji w terenie – zabawy orientacyjnoporządkowe, ćwiczenie z elementami równowagi (tory przeszkód); konkurs plastyczny - lepienie
z modeliny, plasteliny, gliny, masy solnej.
24.07-28.07: Przygotowujemy się do turnieju tenisa stołowego - różne grupy wiekowe; zorganizowanie
konkursu plastycznego „Letni pejzaż mojej okolicy", wycieczka po okolicy połączona z elementami
zabaw orientacyjno- porządkowych, rzutnych, skocznych; wykonywanie prac plastycznych dekupażem;
zapoznanie z techniką origami.
31.07-04.08 2017: Konkurs humorów i zagadek; wielkie grzybobranie (malowanie, lepienie z plasteliny
i modeliny grzybów. Podział na grzyby jadalne i trujące; zorganizowanie wycieczki szlakiem
Jana Pawła II - Dzwonkówka-Błyszcz; gry planszowe i zabawy świetlicowe.
07.08-11.08: Gry i zabawy świetlicowe; martwa natura - wykonywanie prac plastycznych z zasuszonych
traw i kwiatów; rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, sudoku o różnym stopniu trudności;
turniej gry w „Piłkarzyki”, „Badmintona”; Rozgrywki sportowe w terenie.
14.08-18.08: Lato na wsi – wykonywanie widokówek z kolorowego papieru; gry i zabawy ruchowe
na świeżym powietrzu; przeprowadzenie szkolenie teoretycznego i praktycznego przez ratowników
medycznych OSP w Obidzy z zakresu udzielenie pierwszej pomocy z przypadku zasłabnięcia, omdlenie,
krwotoków, złamań, zwichnięć itp.; „Dary lata”- urządzamy w świetlicy wystawkę z darów lasu, łąk
i pól.
21.08-25.08: Już niedługo koniec wakacji- tworzenie inscenizacji o przygodach wakacyjnych; zabawy
ruchowe na świeżym powietrzu; OBIDZA WCZORAJ I DZIŚ”- poszukujemy informacji związanych
z historią naszej miejscowości; konkurs plastyczny- „Moja miejscowość za 10 lat”.
28.08-31.08: „Dzień Postaci z Bajek”- konkurs plastyczny- mój ulubiony bohater - technika dowolna;
zbliża się Dzień Postaci Osób Zaginionych – pogadanka; moja wakacyjna przygoda - konkurs plastyczny;
pożegnanie wakacji- ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy. Przegląd znanych i lubianych piosenek.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W JAZOWSKU (09:00-15:00)
26-30.06: Aktywne i bezpieczne wakacje, zajęcia integracyjne. Poznajemy siebie i innych; ognisko,
pieczenie kiełbasek, powitanie wakacji; przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zabaw wakacyjnych.
Wykonanie plakatów informacyjnych; gry planszowe, quizy, kalambury, rebusomania, puzzle, warcaby,
szachy, gry edukacyjne; ,,Moje ulubione warzywa i owoce”- praca plastyczna- wydzieranka.
03-07.07: Zajęcia plastyczne „Moje wymarzone wakacje”- technika dowolna; rozwijanie zdolności
manualnych – masa solna; „W zdrowym ciele zdrowy duch”- gry ruchowe na boisku sportowym
w Jazowsku; turniej tenisa stołowego w świetlicy; zajęcia techniczno – plastyczne: zabawa z masą solną,
rysunki, malowanki.
10-14.07: Zajęcia sportowe na świetlicy: piłkarzyki, ping – pong, aerobik; zajęcia plastyczne, zabawa
z papierem – origami; śpiewać każdy może – świetlicowe karaoke; „Dom moich marzeń”- konkurs
plastyczny; gry stolikowe. Rozwiązywanie zagadek.
17-21.07: Zajęcia edukacyjne: quizy, rebusy, krzyżówki, łamigłówki, kalambury; malowanie twarzy;
„Zgadnij o kim myślę” - quiz na temat znanych osób ze świata muzyki i filmu; gry ruchowe na świetlicy;
drużynowy konkurs wiedzy o Polsce – Kocham Cię, Polsko!
07-11.08: Papieroplastyka czyli witraże z papieru kolorowego; gry i zabawy ruchowe na świeżym
powietrzu dla poprawy naszej kondycji, wyjście na boisko sportowe w Jazowsku; zajęcia komputerowe:
Mistrz szybkiego pisania (konkurs); malowanie farbami, pastelami, kredkami okolicy zapamiętanej
z wakacji; gry ruchowe na świetlicy: ping- pong, piłkarzyki, skakanka.
14-18.08: Gry planszowe, rebusy, łamigłówki, szachy, warcaby; gry komputerowe; dzień książki.
Rozwijanie zamiłowania do obcowania z książką. Wyjście do biblioteki; zajęcia sportowe na boisku
w Jazowsku; gry i zabawy umysłowe na różnym poziomie trudności - rebusy, quizy, zagadki,
gra w państwa i miasta.
21-31.08: Zabawa z plasteliną, ciastoliną, modeliną; dary lata: wykonanie sałatki z surowych warzyw;
zabawy i gry dydaktyczne na świetlicy; piłkarzyki – turniej; gry planszowe, quizy, kalambury,
rebusomania, puzzle, warcaby, szachy, gry edukacyjne; gry i zabawy edukacyjne oraz konstrukcyjne
(lego, wykorzystanie patyczków, zapałek i innych materiałów do konstrukcji własnych figur); zajęcia
sportowe: skakanie na skakance, rzuty do celu, itp.; zakończenie wakacji – wspomnienia:
prace plastyczne.

