Gmina Klucze

Wakacje 2015 - lato z kulturą
Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach zapraszają!

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach zaprasza od 29 czerwca 2015 r. w każdą środę i w każdy piątek
w godzinach 15.00–16.00 na wakacje z książkami. W tegorocznym programie wakacji z biblioteką m.in.:
czytanie bajek, quizy, zagadki, rebusy, zajęcia plastyczne i literackie, gry edukacyjne.
Natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zaprasza na zajęcia artystyczne, świetlicowe i
rekreacyjne. Zajęcia dla dzieci z terenu gminy Klucze są bezpłatne.
PRACOWNIA CERAMICZNA:
Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach - od wtorku do piątku w godz. 12.00–16.00.
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu – poniedziałek w godz. 11.30–15.30.
Zajęcia pt. „ALFABET ARTYSTYCZNY”. Prace inspirowane twórczością wybranych artystów: prace ceramiczne – rzeźby,
płaskorzeźby.
Zajęcia grupowe pt. MOZAIKA NA TRAWIE” w Ogrodzie Sztuk – Galerii pod Srebrnym Świerkiem przed Domem Kultury
„Papiernik” w Kluczach oraz przed Domem Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu.
PRACOWNIA TEATRALNA: zajęcia w sierpniu.
Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach – poniedziałek: w godz. 12.00 - 15.00, a od wtorku do piątku w godz. 14.00 17.00
Dom Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu – środa w godz. 14.00–17.00;
Zajęcia pt. „SKRZATY W LITERATURZE POLSKIEJ” – zajęcia ćwiczące manualną sprawność dzieci: filcowanie, szycie,
wyszywanie, wykonanie prostej lalki teatralnej.
ZAJĘCIA W ŚWIETLICACH
Świetlica w Jaroszowcu:
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.30–17.30
„Bajkowe podróże małe i duże”:
– Spotkania w ramach „Wesołego popołudnia” – uczestnictwo dzieci ze świetlicy w zajęciach plastycznych: pisanie
kartek do dzieci z różnych zakątków świata, nauka sztuki składania papieru „Origami, wykonywanie ramki na
wakacyjne zdjęcie oraz tworzenie własnej gry planszowej pt. „Podróżnicy”
– Budowa bajkowej osady.
– Gry i zabawy zręcznościowe: bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, rzut do celu, hula-hop, zabawy piłką
oraz gry planszowe i zabawy integracyjne.
– Wyjścia na basen
Świetlica w Kolbarku:
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00–15.00. Zajęcia świetlicowe: bilard, puzzle, tenis stołowy, działania
plastyczne, gry planszowe.
ZAJĘCIA NA „ORLIKU”:
Zajęcia rekreacyjne na Obiekcie Wielofunkcyjnym „Orlik” w Kluczach – w godz. 11.00–16.00
– Finał wakacji: zabawa z dziećmi w bajkowej osadzie według scenariusza.
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