
Harmonogram zajęć „Ferie zimowe – GOK i GBP”   w dniach:  14-26.01.2019 

Data WDK Bartkowa Posadowa 
MN 
KŚ 

GOK Gródek n/D 
ZG 

Biblioteka Gródek 
HZ 

WDK Jelna 
AG 

WDK Przydonica 
NR 

WDK Roztoka Brzeziny MK WDK Rożnów BG 
Biblioteka Rożnów 

KP 

GIMBUS 
TK 
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 9.oo - 12.oo 

Bibułkarstwo  
KŚ 

x 
10.oo -11.oo 

„Bajkowy kalendarz 
kartkowy” - warsztaty 

plastyczne 

13.oo-17.oo 
Turniej tenisa 

stołowego dla uczniów 
od kl. VII i starszych AG 

11.oo-13.oo 
Gry i zabawy planszowe NR 

 
13.oo-14.45 ceramika  

MN 

10.oo-14.oo 
Gry i zabawy z dziećmi 

Konkursy zręcznościowe                       
z nagrodami. MK 

 

10.oo-14.oo 
Sprawy organizacyjne, 

ustalenie grup zajęciowych, 
zajęcia plastyczne, gry 

planszowe BG 

urlop 

15.oo-20.oo ceramika  
Zajęcia świetlicowe MN 
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8.oo - 13.3o   
Narty MN 

 

8.oo - 13.3o   
Narty ZG 

10.oo -11.oo  
„Podróże literackie” - 

głośne czytanie 
ulubionych baśni 

 

13.oo-17.oo 
Turniej tenisa 

stołowego dla uczniów 
kl. VI i młodszych AG 

 

9.oo-13.oo 
Upominki na Dzień Dziadka i Babci 

NR 

12.oo-16.oo 
Wykonywanie prac z wikliny 

papierowej. 
14:00 - Konkurs plastyczny 

''Moje wymarzone ferie'' MK 

10.oo-14.oo 
Szycie zabawek BG KP 

urlop 

9.oo - 12.oo 
Bibułkarstwo  KŚ 
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9.oo - 12.oo 
Bibułkarstwo KŚ  x 

10.oo -11.oo 
 „Podróże literackie” - 

głośne czytanie 
ulubionych baśni 

 

x 
 

9.oo-13.oo 
 Projekcja filmów dla dzieci NR 

13.oo-14.45 ceramika  
MN 

 

10.oo-14.oo 
Mu się zimy nie boimy -zabawy 

na śniegu. 
12:00 - Zabawy z dziećmi                        

- z nagrodami. MK 

10.oo-14.oo 
Szycie serduszek folkowych 

dla babci i dziadka BG KP 

urlop 

 15.oo-20.oo ceramika  
Zajęcia świetlicowe MN 
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8.oo - 13.3o   
Narty  MN 

8.oo - 13.3o   
Narty ZG 

10.oo -11.oo  
 Strefa gier planszowych 

 

13.oo-15.oo 
Konkurs wiedzy "Rusz 

rozumem" (dla 
wszystkich chętnych) 

różne kategorie 
wiekowe, oddzielnie 

oceniane AG 

11.oo-13.oo 
Tworzenie mydełek glicerynowych. 

Zabawy i gry świetlicowe NR 

12.oo-16.oo 
Turniej tenisa stołowego                       

z nagrodami. 
14:00 - Konkursy zręcznościowe                          

z nagrodami. MK 

 

10.oo-14.oo 
Czytanie wierszy dla dzieci, 

rysowanie KP 
16.oo-20.oo 

Zajęcia z Zespołem 
Rożnowskie Fasolki i Małe 

Rożnowioki BG 

urlop 
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15-20 przygotowanie 
koncertu 

zamknięte 

x  
GBP nieczynna  zaległy  
urlop wypoczynkowy 

Wyjazd  uczestników 
Jasełek do kina na film  
"Chłopiec  z burzy" AG 

x x 
10.oo-14.oo 

Zajęcia plastyczne, gry 
planszowe BG KP  

urlop 
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X X X 
13.oo-17.oo 

Konkurs plastyczny dla 
wszystkich chętnych: 

krepina, bibuła, papier 
kolorowy na 

najpiękniejszą laurkę 
dla Babci, Dziadka  

oraz walentynkę AG 

X 
10.oo  - 13.oo 

Zabawy z dziećmi: Konkursy, 
rebusy  z nagrodami. 

Wykonywanie laurek z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. MK 

 

10.oo--14.oo 
Wykonywanie laurek dla 

dziadków KP 

urlop 
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noworoczny 

w Podolu Górowej 

15-20 koncert 
noworoczny 

w Podolu 
Górowej 

x 
15-20 koncert 
noworoczny 

w Podolu Górowej 

X 15-20 koncert noworoczny 
w Podolu Górowej 

15-20 koncert noworoczny 
w Podolu Górowej  

x 
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8.oo - 13.3o   
Narty MN 

8.oo - 13.3o   
Narty ZG 

GBP nieczynna  zaległy  
urlop wypoczynkowy 

13.oo-17.oo 
Turniej bilarda dla 

uczniów kl. VII i 
starszych AG 

9.oo-13.oo  
Tworzenie kartek wielkanocnych 

NR 

10.oo-14.oo 
Wykonywanie prac z wikliny 

papierowej. 
12:oo - ''Nie trać werwy  

zimą ruszaj się bez przerwy - 
zabawy ruchowe przy 

muzyce. MK 

Warsztaty Zespół Małe 
Rożnowioki BG 

urlop 

15.oo-20.oo ceramika  
Zajęcia świetlicowe MN 
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9.oo wyjazd na kulig do 

Regetowa. GIMBUS  
powrót ok godz. 16.oo 

MN 
 

x GBP nieczynna  zaległy  
urlop wypoczynkowy  

13.oo-17.oo 
Turniej bilarda dla 

uczniów kl. VI i 
młodszych AG 

9.oo-11.oo 
W zdrowym ciele zdrowy duch. 

Zajęcia aktywizujące w plenerze NR 
 

9.oo wyjazd na kulig do 
Regetowa. GIMBUS  powrót 

ok godz. 16.oo 
 

Warsztaty Zespół Małe 
Rożnowioki BG 

 
 

9.oo wyjazd 
na kulig do 
Regetowa. 

GIMBUS  
powrót ok 

godz. 16.oo 
 

11.oo-13.oo  
Dance ma sens 

Tańce integracyjne NR 
 

12.oo-16.oo 
Czytanie bajek dla 

najmłodszych oraz konkurs z 
nagrodami '' Jaka to bajka?''. 

14:oo - Gry i zabawy 
zręcznościowe MK 

10.oo-14.oo 
Zajęcia plastyczne, gry 

planszowe KP 
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8.oo - 13.3o   
Narty  MN 

8.oo - 13.3o   
Narty ZG 

10.oo -11.oo 
 Mistrz pięknego czytania 

 

x 9.oo-13.oo 
Dzień Łasucha NR 

10.oo  - 14.oo 
Turniej tenisa stołowego                  

z nagrodami. 
Zajęcia świetlicowe dla 

dzieci. MK 
 

10.oo-14.oo 
Zajęcia plastyczne, gry 

planszowe KP 

urlop 

9.oo - 12.oo 
Bibułkarstwo  

KŚ 

Warsztaty Zespół Małe 
Rożnowioki BG 
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9.oo - 12.oo 
Bibułkarstwo  

KŚ  

x GBP Gródek  
wyjazd feryjny  

13.oo-17.oo 
Konkurs gier 

planszowych- dla 
wszystkich AG 

9.oo-13.oo 
Gry i zabawy świetlicowe NR 

 

12.oo-16.oo 
Robótki ręczne - nauka 

robienia na drutach                           
i szydełku. 

14:oo- Zabawy 
zręcznościowe z nagrodami. 

MK 

10.oo-14.oo 
Szycie BG KP 
14.oo-16.oo 

Konkurs kolęd  BG KP 

GBP Gródek 

15.oo-20.oo ceramika  
Zajęcia świetlicowe MN 

13.oo-14.45 ceramika  
MN 

Po 16.oo zajęcia z Zespołem 
BG 
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8.oo - 13.3o   
Narty MN 

8.oo - 13.3o   
Narty ZG 

10.oo -11.oo 
  

Mistrz ortografii   
 

13.oo-17.oo 
Gry i zabawy, m.in. 

rozwiązywanie 
krzyżówek, kalambury, 

karty, gry               w 
państwa - miasta, 
Eurolingua, itp. AG 

x 13.oo-16.oo 
Główka pracuje - gry 
planszowe - konkurs                           

z nagrodami. 
15:oo - Razem weselej: 

zagadki, krzyżówki , rebusy. 
MK 

 

Wyjazd do kina  
Kino WDK 
Rożnów 9.oo - 12.oo 

Bibułkarstwo  
KŚ 
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x x x 13.oo-17.oo  
Konkurs na 

najpiękniejszą rzeźbę 
w śniegu lub 

plastelinie - dla 
wszystkich chętnych 

AG 

10.oo-14.oo 
Zakończenie zajęć, zabawa dla 

dzieci 

10.oo  - 14.oo 
Jestem mistrzem : rozgrywki 

warcabowe, piłkarzyki                        
- z nagrodami. MK 

 

10.oo-14.oo 
Zakończenie zajęć, zabawa 

dla dzieci 

x 

 

 

Uwaga. Harmonogram może ulec zmianie ( głównie wyjazdy na narty itp). Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie internetowej GOK. 

www.gok-grodek.iap.pl  

 

UWAGA: Cześć zajęć będzie odbywać się w terenie. WDK lub Biblioteka będą wówczas zamknięte. 



Uwagi:  

- udział w zajęciach świetlicowych, plastycznych jest bezpłatny. 

- udział w wyjazdach na narty, basen, do kina  jest dofinansowany – uczestnicy ponoszą koszty biletów wstępu, karnetów narciarskich. ( patrz poniższe informacje) 

Telefony:  

WDK Roztoka Brzeziny – 18 4403068 

WDK Rożnów i Biblioteka Rożnów – 18 4403026 

WDK Bartkowa – 18 4401033 

WDK Jelna – 18 4417668 

GOK Gródek – 18  4401527 

Biblioteka Gródek - 18 4401560 

Komunikat w sprawie wyjazdów "Na narty z GOK-iem" 

 Tradycyjnie Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem organizuje w czasie ferii zimowych, wyjazdy na narty. Planowanych jest pięć wyjazdów dużym autokarem czyli możliwość wyjazdu 

każdorazowo ok. 50 osób.  Terminy wyjazdów:   pierwszy  tydzień ferii :-15.o1 (wtorek) 17.01 (czwartek)  , drugi tydzień ferii :- 21.01 (poniedziałek) 23.01(środa) i 25.01 (piątek).  Wyjazd o godzinie 8.15  z parkingu przy GOK w Gródku nad 

Dunajcem, powrót ok. godziny 13.3o. Organizator pokrywa koszty przejazdu, ubezpieczenie oraz opiekę, uczestnik wyjazdu  opłaca karnet  - koszt 30  zł za 3 godziny zjazdów na stoku (wyciąg plus posiłek - jak w ub. roku ). Zgubienie karty - 10 zł . 

Możliwość wypożyczenia sprzętu -  15 zł za jeden dzień. Wcześniej uczestnik nie posiadający sprzętu zgłasza tzw. "rozmiarówkę - wzrost i nr buta.  Zgłoszenia do czwartku - 10 stycznia z podaniem dni, w których dana osoba deklaruje wyjazd na  

narty. 

Dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem kl. II - VI organizujemy również „Szkółkę Narciarską”. W ramach wyjazdów pięć dwugodzinnych lekcji nauki jazdy na nartach w grupach kilkuosobowych pod okiem 

instruktora. W bieżącym roku limit osób na zajęciach szkółki to 10 osób. Odpłatność za szkółkę 200 zł za osobę. Płatne przed rozpoczęciem zajęć - najlepiej w dniu zapisu.   

Ponieważ w okresie ferii największym problemem jest zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu narciarskiego, chętnych na wyjazdy i wypożyczenie sprzętu prosimy o zgłaszanie się wcześniej i podanie danych (wzrost, waga, nr obuwia). 

Wszystkim, którzy zgłoszą się do 10 stycznia (czwartek) jesteśmy w stanie zagwarantować wypożyczenia sprzętu.  

Informacje i zapisy GOK Gródek nad Dunajcem , tel. 18 440 15 27  

Zajęcia WDK Rożnów. Udział w zajęciach w Wiejskim Domu Kultury i Bibliotece po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa w zajęciach ( do 12 stycznia 2019 ) 

 

 


