
TELEGRAM...  przesyła Gminny O środek Kultury 

RUSZAJĄ WAKACYJNE PROJEKTY  stop FILMOWE WTORKI  stop ŚRODOWE ZDARZENIA stop WTORKOWE I 

CZWARTKOWE WYCIECZKI   stop PIĄTKOWE „AKCJE – REAKCJE ”  stop 

                                                                                                 DOŁĄCZ DO NAS !  ZAPRASZAMY   
czerwiec/lipiec 

 
KIEDY I GDZIE? CO I INFO... 

28 czerwca Świetlica W 
II godz. 12.00 

DZIEŃ PODRÓŻNIKA – Kl ątwa Faraona - zabawa drużynowa, quiz na temat Egiptu, mumie z 
papieru  

29 czerwca – Świetlica  
W II  godz. 12.00 

DZIEŃ ZABAW – Entliczek Pentliczek - zabawa w wyliczanki 

29 czerwca –  Ustro ń 
godz. 9.00  

„Park niespodzianek”   – bilet wstępu, ubezpieczenie, przejazd, koszt : dzieci – 14 zł , dorośli – 18 
zł  
                                                                                                                                          Zapisy do 
dnia 25.06 

30 czerwca – Góra 
boisko 
godz.11.00  

DZIEŃ SPORTOWY – zapisy do dnia 29.06. ,min.16 osób  
- tor przeszkód (bieg w worku, bieg parami, slalom narciarski) - malowanie twarzy - bieg  z piłeczką 
- siatkówka wodna - przeciąganie liny - zabawy z chusta animacyjną; 
Zapewniamy napoje chłodzące dla uczestników oraz mini niespodziankę ;) 

30 czerwca – Świetlica  
 W II godz.12.00 

DZIEŃ SPORTOWY – tor przeszkód, skakanka, wrzuty do celu 

1 lipca –  Szczyrk  
godz. 9.00  

Dębowiec, Szyndzielnia, Klimczok  (wyjazd kolejką na Szyndzielnię, przejście na Klimczok, opieka 
przewodnika, przejazd, ubezpieczenie) koszt dzieci od 12 lat – 20 zł, dorośli – 25 zł   Zapisy do 
dnia  29.06 

1 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

DZIEŃ PIRATA – walka na okręty – gra planszowa (przebieramy się za Piratów) zabawa w „okręt” 

2 lipca – DK Wola  
godz. 11.00  

DZIEŃ KULINARNY   - „MAŚLANE CIASTECZKA”  - zapisy  do dnia 30.06.  min.8 osób, wpłata 
1 zł 
- podanie przepisu, składników, - przygotowanie ciasta ( wałkowanie, wycinanie foremkami),                          
- pieczenie i dekorowanie, - przygotowanie paczuszek dla rodzinki, - smakowanie :) 

2 lipca –  Świetlica W II  
godz. 12.00  

DZIEŃ MUZYCZNY – wakacyjna piosenka (wykonanie instrumentów (puszki, pokrywki, złom...) 
konkurs piosenki z wykorzystaniem instrumentów) 

2 lipiec – CK Wola 
godz. 11.00  

SMACZEK – co to jest? (z zamkniętymi oczami „smakujemy” owoce, warzywa i określamy ich 
smaki) na zakończenie zabawa ruchowa „ sałatka owocowa”  

5 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 (wyj ście do 
Domu Kultury) 

DZIEŃ KULINARNY   - „MAŚLANE CIASTECZKA”  - zapisy  do dnia 30.06. , min.8 osób, wpłata 
1 zł 
- podanie przepisu, składników, - przygotowanie ciasta ( wałkowanie, wycinanie foremkami),                          
- pieczenie i dekorowanie, - przygotowanie paczuszek dla rodzinki, - smakowanie :) 

5 lipiec – CK Wola 
godz. 11.00 

DZIEŃ POSZUKIWACZA SKARBÓW – zabawa drużynowa (robimy totemy, wyznaczamy teren, 
wymyślamy okrzyk, szukamy „złota”! 

6 lipca –  Świetlica W II  
Godz. 12.00 

DZIEŃ SŁOWA – połamaniec językowy (konkurs dykcji, łamigłówka słowna) 

6 lipca –  KINO – 
Tychy    

„ Czarodziejka Lili” „Smok i magiczna ksi ęga”  
                                                 zapisy do dnia 2.07, wpłata 15 zł  – bilet wstępu, ubezpieczenie, 
przejazd) 

7 lipca –  Świetlica W II  
godz. 12.00 

DZIEŃ TWÓRCZY – „ Plac zabaw moich marzeń” – wykonanie makiet z wykorzystaniem makaronu, 
zapałek, wykałaczek, plasteliny ,,,) 

7 lipiec – CK Wola 
godz. 11.00 

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE 

7 lipca – DK Wola 
godz. 10.00  

DZIEŃ CIEKAWSKICH NA ROWERZE  - wycieczka rowerowa brzeszczańskim szlakiem 
rowerowym,  
zabieramy aparaty fotograficzne, papier, kartki, suchy prowiant i napoje; 
Poszukujemy, fotografujemy, obserwujemy, rysujemy – leśne skarby, zwierzęta, ptaki, rośliny  i 
robale; 
zapisy do dnia 6.07, min.10 osób  

8 lipca –  Świetlica W II  
godz. 12.00 

DZIEŃ DOMINO – konkurs drużynowy (wykonujemy układanki)  

8 lipca –  INWAŁD  
godz. 9.00  

„PARK MINIATUR” – bilet grupowy 15 zł + ubezpieczenie, przejazd =18 zł 
                                                                                                                                           Zapisy do 
dnia 6.07 

9 lipca – boisko 
FRYDEK 
godz. 11.00  

DZIEŃ SPORTOWY – zapisy do dnia 8.07 , min.16 osób  
- tor przeszkód (bieg w worku, bieg parami, slalom narciarski) - malowanie twarzy, - bieg  z 
piłeczką, - siatkówka wodna, - przeciąganie liny - zabawy z chusta animacyjną; 
Zapewniamy napoje chłodzące dla uczestników oraz mini niespodziankę ;) 

9 lipca – CK Wola  
godz. 11.00 

PAPIEROWA EKO MODA – przygotowujemy ekologiczny strój z szarego papieru, sznurków, 
kubków, plastikowych butelek ... na zakończenie pokaz eko - mody. 

9 lipca –  Świetlica W II  
godz. 12.00 

DZIEŃ SPORTOWY – tor przeszkód – bieg parami, bieg z piłeczką, hula hop. 

12 lipca – CK Wola  
godz. 11.00 

DZIEŃ CHIŃCZYKA – przygotowanie MEGA planszy chińczyka i pionków z kamieni 

12 lipca –  Świetlica W 
II  

DZIEŃ TWÓRCZY – KOLOROWE EMOCJE( wykonujemy prace farbami bez użycia pędzli) 



godz. 12.00 
13 lipca – KRAKÓW  
godz. 8.00  

ZOO – zapisy do dnia 9 lipca, wpłata dzieci 15 zł, dorośli 20 zł 
 

13 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

DZIEŃ ZABAW RUCHOWYCH – moje miejsce jest puste, wyraz na literę ..., ludzie do ludzi 

14 lipca – DS Góra 
godz. 11.00  

DZIEŃ KULINARNY   - „MAŚLANE CIASTECZKA”   (zapisy  do dnia 13.07. , min.8 osób, wpłata 
1 zł) 
- podanie przepisu, składników,  - przygotowanie ciasta ( wałkowanie, wycinanie foremkami),  - 
pieczenie i dekorowanie, - przygotowanie paczuszek dla rodzinki - smakowanie :) 

14 lipca – Świetlica W II  
godz. 12.00 

DZIEŃ KULINARNY   - „OWOCOWE PRZYSMAKI” –sałatka owocowa 
 

14 lipca – CK Wola 
godz. 11.00 

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE 

15 lipca –  OJCÓW 
godz. 8.00  

„Pieskowa Skała”   program: zwiedzanie zamku z przewodnikiem, Maczuga Herkulesa,  
w Ojcowie Dolina Prądnika, Brama Krakowska, Źródełko Miłości, Wąwóz Ciasne Skałki, zwiedzanie 
z przewodnikiem Groty Łokietka   
koszt : 30 zł ( przejazd, ubezpieczenie, bilety wst ępu, opłata przewodnika)    Zapisy do dnia 
13.07 
 

15 lipca – Świetlica WII  
godz. 12.00 

DZIEŃ ŚMIECHU – konkurs drużynowy (opowiadamy żarty, pantomima zagadek) 
 

16 lipca –  DS 
GILOWICE 
godz.11.00  

DZIEŃ TWÓRCZY - Świat bajek malowany ... ręką, kredką, pędzlem, ołówkiem, węgle, 
patykiem... :) 
Zapisy do dnia 15 lipca, 
Zapewniamy napoje chłodzące dla uczestników oraz mini niespodziankę ;) 

16 lipca – CK Wola  
godz. 11.00 

WYGIBAJTUS – czyli taneczne wariacje... 

16 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

DZIEŃ TWÓRCZY – asfaltowe malowanie 
 

19 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

DZIEŃ TWÓRCZY – obrazy malowane farbami na kamieniu 

19 lipca – CK Wola 
godz. 11.00 

DZIEŃ SPORTOWY- zabawa drużynowa -tor przeszkód, slalom z piłką, skakanka, przeciąganie 
liny, wyścig w workach :)  Po zawodach grillowanie!   

20 lipca –  KINO – 
TYCHY 

„SHREK 3 D”  – bilet wstępu, przejazd, ubezpieczenie – 16 zł 

20 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

DZIEŃ SPORTOWY – zabawy z balonem, slalomem do celu, zakręceni kolorem ;) 

21 lipca – DS  GRZAWA  
godz. 11.00  

DZIEŃ KULINARNY   - „MAŚLANE CIASTECZKA”  (zapisy  do dnia 19.07. , min.8 osób, wpłata 
1 zł) 
 - podanie przepisu, składników, - przygotowanie ciasta ( wałkowanie, wycinanie foremkami), - 
pieczenie i dekorowanie, - przygotowanie paczuszek dla rodzinki - smakowanie :) 

21 lipca – CK Wola 
godz. 11.00 

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE 

21 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

DZIEŃ MODY „MODOLANDIA” – wykonanie stroju z bibuły, pokaz mody ;) 

22 lipca –  LIPOWIEC 
godz. 9.00  

ZAMEK + SKANSEN – Koszt: dzieci 11 zł , doro śli 16 zł )  
(wstęp do zamku i skansenu, ubezpieczenie, przejazd)  Zapisy do dnia 20 lipca                                                                                                                        

22 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

MISTRZ ORTOGRAFII – mini dyktando na wesoło :-) 

23 lipca –zbiórka przy 
DS GÓRA godz. 10.00  

DZIEŃ CIEKAWSKICH NA ROWERZE    
wycieczka rowerowa brzeszczańskim szlakiem rowerowym, zabieramy aparaty fotograficzne, 
papier, kartki, suchy prowiant i napoje; Poszukujemy, fotografujemy, obserwujemy, rysujemy – 
leśne skarby, zwierzęta, ptaki, rośliny  i robale;   Zapisy do dnia 21.07, min.10 osób  

23 lipca – CK Wola 
godz. 11.00 

DŹWIĘKOWE OBRAZY – malujemy obrazy zainspirowane muzyką 

23 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

DZIEŃ TWÓRCZY – bibułowe drzew modelowanie- modelami są dzieci.  
 

26 lipca – CK Wola 
godz. 11.00 

DZIEŃ TEATRALNY – (losowanie scenek, przygotowanie scenariusza, dobranie rekwizytów, 
prezentacja scenek) 

26 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

DZIEŃ TEATRALNY – (losowanie scenek, przygotowanie scenariusza, dobranie rekwizytów, 
prezentacja scenek) 

27 lipca –  Górki 
Małe 
godz. 9.00  

CHLEBOWA CHATA – młócenie zboża, mielenie, wypieki, degustacja 
koszt 15 zł  ( wstęp, przejazd, ubezpieczenie)                                                            Zapisy do dnia 
23 lipca  

27 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

DZIEŃ ZABAW RUCHOWYCH  

28 lipca –   boisko  
MIEDŹNA godz. 11.00  

DZIEŃ TWÓRCZY Świat bajek malowany: ręką, kredką, pędzlem, ołówkiem, węgle, patykiem...:) 
Zapisy do dnia 26 lipca 
Zapewniamy napoje chłodzące dla uczestników oraz mini niespodziankę ;) 

28 lipca – CK Wola 
godz. 11.00 

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE 

28 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

DZIEŃ TWÓRCZY- wykonujemy wianki z siana, bibuły, kartonów...  



29 lipca –  RYBNIK  
godz. 9.00  

DINO PARK – koszt 14 zł ( wst ęp, przejazd, ubezpieczenie )                                Zapisy do dnia 
27 lipca  

29 lipca – Świetlica W II 
godz. 12.00 

DZIEŃ SPORTOWY – (rzut do celu, przeciąganie liny, kręgle) 

30 lipca –  boisko LKS 
Ogień WOLA  
godz. 11.00  

DZIEŃ SPORTOWY – zapisy do dnia 28.07 , min.16 osób  
-tor przeszkód (bieg w worku, bieg parami, slalom narciarski), - malowanie twarzy,  - bieg  z 
piłeczką,   
-siatkówka wodna, - przeciąganie liny, - zabawy z chusta animacyjną; 
Zapewniamy napoje chłodzące dla uczestników oraz mini niespodziankę :) 

30 lipca – CK Wola  
godz. 11.00 

PIES, KOT ... malujemy twarz kolegi zmieniając go w kota, psa ... 

30 lipca –  Świetlica W 
II  godz. 12.00 

DZIEŃ TWÓRCZY- wykonujemy organizery na kredki, długopisy. 

 

* WSZELKIE INFORMACJE  POD NR TEL. GOK - 032 211 83  91; 448 92 53, CK- 032 211 95 88,  

  ŚWIETLICA W II – 032 211 97 66 

* ZAPISY: DK WOLA, CK WOLA, ŚWIETLICA W II, DOMY SOCJALNE, BIBLIOTEKA GRZAWA. 

 

UWAGA!  

Z WYJAZDOWYCH PROPOZYCJI MOGĄ KORZYSTAĆ DZIECI OD 7 LAT,  

MŁODSZE DZIECI WYŁACZNIE POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ!  

 

SZUKAJCIE INFORMACJI O WYJAZDOWYCH PROPOZYCJACH NA PLAKATACH :-)  


