
WAKACJE Z GCK 2019 

 

TURNUS 

1 

PLAN I OPIS ZAJĘĆ TURNUS 

2 
15.07 1. „Poznajmy się” – gry i zabawy na rozpoczęcie turnusu 

2. Warsztat twórczy „Mały projektant” – tworzenie 

własnych aplikacji na koszulkach i workach-plecakach 

(dzieci otrzymują je na własność) 

3. Warsztat „Kodowanie i projektowanie na dywanie” – 

celem warsztatów jest rozwijanie logicznego myślenia, 

spostrzegawczości, umiejętności dostrzegania pewnych 

schematów, ale przede wszystkim dobra zabawa. Na 

warsztatach zostaną wykorzystane kolorowe kubeczki, 

zakrętki, klocki, karteczki, co pozwoli dzieciom 

eksperymentować, bo nic tak nie pobudza do myślenia jak 

działanie i doświadczenie 

29.07 

16.07 Wyjazd do Wioski Indiańskiej „Pocahontas” – Zabrodzie koło 

Wrocławia 

Zapoznanie ze światem Indian i wioską indiańską, indiańskie 

opowieści, gry, zabawy, animacje i warsztaty prowadzone przez 

animatorów z wioski indiańskiej, ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

 

 

30.07 

17.07 1. Gra terenowa przeprowadzona na terenie Dobroszyc 

2. Projekcja filmu dla dzieci w kinie GCK 

 

 

31.07 

18.07 1. „O czym szumią drzewa i jakie tajemnice skrywa las” – 

warsztaty kreatywne dla dzieci (Celem zajęć jest 

zachęcanie do kreatywnego i aktywnego spędzania czasu 

oraz uświadamianie dobroczynnego wpływu drzew na 

zdrowie człowieka. Podczas zajęć dzieci stworzą swoją 

własną leśną mandalę, będą malować liście,  nauczą się 

rozpoznawać gatunki drzew po liściach i dowiedzą się 

dlaczego las to najlepszy lekarz) 

2. Gry i zabawy sportowe. 

 

01.08 

19.07 Piknik z Dobroszycką Grupa Strzelecką . 

Wyjazd do siedziby DGS znajdującej się koło Łuczyny. Zwiedzanie 

strzelnicy i  wystawy broni, gry, zabawy, konkurencje survivalowe, 

nauka musztry wojskowej, strzelanie z wiatrówki do balonów, 

ognisko z pieczeniem kiełbasek 

 

 

02.08 

22.07 Wyjazd do Campusu Domasławice 

Warsztaty „Słodycze inaczej” – wspólnie przygotujemy słodkości, 

desery, które wykonuje się w prosty oraz szybki sposób. Podczas  

warsztatów korzystamy z naszych lokalnych produktów z Doliny 

Baryczy. Rozszyfrujemy etykiety ulubionych przysmaków dzieci. 

Rozmawiamy o tym i uświadamiamy dzieciom co znajduje się w 

tych produktach. Zachęcamy do samodzielnego przygotowywania 

słodyczy w domu z wykorzystaniem interesujących produktów. 

Podczas warsztatów zajadamy się przygotowanymi smakołykami.  

Zabawy w parku linowym. 

 

 

05.08 



23.07 1. Warsztat twórczy „Mały architekt” – tworzymy wspólnie 

makietę miejscowości.  

2. Spotkanie z ornitologiem „Zwierzęta wokół nas” – zajęcia 

w ośrodku kultury i w terenie, podczas których dzieci 

poznają różne gatunki zwierząt i ptaków, nauczą się 

rozpoznawać i nazywać przyrodę w ich najbliższym 

otoczeniu. 

 

06.08 

24.07 1. Wyjazd do kina Cinema City w Koronie na najnowszą 

wersję filmową „Króla lwa” (po projekcji filmu możliwa 

wizyta w McDonaldzie  we własnym  zakresie finansowym 

dzieci) 

2. Gry i zabawy.  

 

 

07.08 

25.07 Wyjazd do Ośrodka Badań Środowiska Leśnego  

i Hodowli Zwierząt w Złotówku 

 

Na terenie Ośrodka podczas oprowadzania dzieci i młodzieży 

omawiamy gatunki zwierząt dzikich, które zamieszkują w 

zagrodach i wolierach. 

Omawiamy tematy związane z ochroną środowiska i łowiectwem, 

rolą psa myśliwskiego. 

Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 

08.08 

26.07 Wyjazd do Loopy’s   World – centrum rozrywki we Wrocławiu 

MEGA PAKIET: 

 4h wejście do Loopy’s World 

 bitwa na głosy Top Krzyk 

 przekąska – frytki i lemoniada 

 przejazd samochodzikami lub kolejką 

 

09.08 

 

 

Bardzo prosimy o ubieranie dzieci w wygodne stroje oraz obuwie (najlepiej sportowe). 

Oprócz odpowiedniego stroju, dzieci nie przynoszą na zajęcia żadnych materiałów, ponieważ 

wszystko zapewnione będą mieć na miejscu. 

Każde dziecko codziennie otrzyma od nas niegazowaną wodę mineralną (0,5 l), 

natomiast drugie śniadanie oraz dodatkowe napoje dzieci przynoszą z domu. 

W czasie zajęć można kontaktować się z GCK pod następującymi numerami telefonu: 

71 314 12 89, 500 063 662 

Płatności za zajęcia (350 zł) prosimy dokonać na następujący nr konta: 

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko 

ul. Parkowa 14 

56-410 Dobroszyce 

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Dobroszyce 

Nr 20 9584 1034 2004 0400 0651 0001 

z dopiskiem „Imię i nazwisko dziecka - Wakacje z GCK – turnus …” 

 

Płatności prosimy dokonać do 11.06.2018 r.  

 


