
PROGRAM FGRII ZIMOWYCH
     „ZIMA W MIGŚCIG 2017”

NCPP-KLUB OCIGDLOWY „MGTALCHGM”
OPOLG, UL.OŚWIĘCIMCKA 90
      13.02.2017 r -  24.02.2017 r

13.02.2017 r PONIGDZIAŁGK

GODZ.12:00 Zajęcia komputerowe i internet
GODZ.12:00 Bilard,tenis, gry planszowe 
GODZ.12:30 „WARZYWA I OWOCG MAJĄ CZARODZIGJCKIG 

MOCG” - spektakl teatru „MACKA” z Krakowa
(dla dzieci)

GODZ.13:30 Gry i zabawy z kinektem
GODZ:14:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

(Walentynkowe inspiracje)
GODZ.16:00 Turniej stolikowych gier planszowych
GODZ.17:00 Rozgrywki na konsoli X-Box

14.02.2017 r  WTORGK (WALGNTYNKI)

GODZ.12:00 Zajęcia komputerowe i internet
GODZ.12:00 Bilard, tenis, gry planszowe
GODZ.12:15 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
GODZ.13:00 Mini quiz wiedzy o zdrowiu
GODZ.14:00 Gry i zabawy Walentynkowe dla dzieci.
GODZ.15:30 „Cała Polska czyta dzieciom”



GODZ.16:00 Turniej „FIFA 17”  -Rozgrywki indywidualne na konsoli
                 X-BOX

GODZ.17:30 Turniej Tenisa Ctołowego

15.02.2017  r      ŚRODA

GODZ.12:00 Wyjście do kina „HGLIOC” i  na lodowisko
           (CTAWGK BARLICKIGGO) z grupą dzieci i młodzieży

GODZ.17:30 Zajęcia plastyczne -Budujemy makietę Opola
GODZ.17:30 Rozgrywki na konsoli X-Box
GODZ.17:30 Zajęcia komputerowe i internet
GODZ.17:30 Bilard, tenis, gry planszowe
GODZ.18:00 „Cała Polska czyta dzieciom”

16.02.2017 r  CZWARTGK

GODZ.12:00 kRĘGIGLNIA „sZARA wILLA” -WYJŚCIG Z GRUPĄ 
DZIGCI I MŁODZIGŻY

GODZ.16:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży-Budujemy 
makietę Opola.

GODZ.16:00 Bilard, tenis, gry planszowe                       

GODZ.16:30 Zajęcia komputerowe i internet
GODZ.17:00 Turniej bilardowy
GODZ.17:30 Rozgrywki na konsoli X-Box

17.02.2017 r  PIĄTGK

GODZ.12:00 Zajęcia komputerowe i internet
GODZ.12:00 Bilard, tenis, gry planszowe
GODZ.12:30 Drugie życie odpadów- spotkanie z Panią Małgorzatą 

Gwoździowską specjalistą ds. gospodarki odpadami 
komunalnymi U M Opole-wprowadzenie do konkursu

GODZ.13:00  Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodziezy
-konkurs z wykorzystaniem surowców 
 wtórnych „Gkologiczne skrzaty -drugie życie 
odpadów”.

GODZ.15:30 Ćwicz i  tańcz  -zajęcia taneczno -ruchowe „JUCT 
DANCG' z konsolą X-Box

GODZ.16:00 WYGIBAJTUC na owocowej planszy
GODZ.17:00 Rozgrywki na konsoli X-Box.



20.02.2017 r PONIGDZIAŁGK

GODZ.12:00 Bilard, tenis, gry planszowe
GODZ.12:00 Zajęcia komputerowe i internet 
GODZ.12:15 Rytmika dla malucha -zajęcia taneczno -ruchowe dla 

najmłodszych
GODZ.13:15 „Just dance” dla starszaka-zajęcia taneczno -ruchowe 

dla dzieci
GODZ.14:15 Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, nauka gry na 

pianinie
GODZ.15:30 „Cała Polska czyta dzieciom”
GODZ.16:00 Turniej bilardowy
GODZ.16:30 Rozgrywki na konsoli X-Box

21.02.2017 r       WTORGK

GODZ.12:00 Zajęcia komputerowe i internet
GODZ.12:00 Bilard, tenis, gry planszowe
GODZ.12:15 Rytmika dla malucha -zajęcia taneczno -ruchowe dla 

najmłodszych
GODZ.13:15 „Just Dance” dla starszaka-zajęcia taneczno -ruchowe 

dla dzieci.
GODZ.14:15 Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, nauka gry na 

pianinie  

GODZ.15:00 Rozgrywki w warcaby dla dzieci
GODZ.16:00 Rozgrywki na konsoli X-Box

22.02.2017 r      ŚRODA

GODZ.12:00 Zajęcia komputerowe i internet
GODZ.12:00 Bilard, tenis, gry planszowe
GODZ.12:15 Rytmika dla malucha -zajęcia taneczno-ruchowe dla 

najmłodszych
GODZ.13:15 „Just Dance” dla starszaka-zajęcia taneczno-ruchowe dla 

dzieci
GODZ.14:15 Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, nauka gry na 

pianinie
GODZ.14:30 Zajęcia plastyczne
GODZ.15:30 „Cała Polska czyta dzieciom”
GODZ.16:00 Rozgrywki w bingo
GODZ.17:00 Rozgrywki na konsoli X-Box
GODZ.17:30 Turniej bilardowy



23.02.2017 r     CZWARTGK (Tłusty czwartek

GODZ.12:00 Zajęcia komputerowe i internet
GODZ.12:00 Bilard, tenis, gry planszowe
GODZ.12:30 Jeść czy nie jeść?  Historia drożdżowego pączka.
GODZ.12:15 Rytmika dla malucha-zajęcia taneczno-ruchowe dla 

najmłodszych
GODZ.13:15 „Just Dance”- zajęcia taneczno-ruchowe dla starszaka
GODZ.14:15 Zajecia wokalne, konsultacje muzyczne, nauka gry na 

pianinie
Godz.14:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

GODZ. 17:00 Wyjście z grupa młodzieży  15+ do kina „Helios”

24.02.2017 r    PIĄTGK

GODZ.12:00 Zajęcia komputerowe i internet
GODZ.12:00 Bilard, tenis, gry planszowe
GODZ.12:15 Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, nauka gry na 

pianinie
GODZ.13:30 „BAL KARNAWAŁOWY”  z aktorami Teatru „Maska” z 

Krakowa-dla dzieci, mile widziane przebrania karnawałowe 
GODZ.15:00 „MIKROFON DLA KAŻDGGO ” - konkurs piosenki
GODZ.17:00 Rozgrywki na konsoli X-Box

• współpraca:Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 18 Opole
• wszystkie zajęcia i konkursy -wstęp wolny (bezpłatny).
• wyjścia do kina i na kręgielnię -bezpłatne dla uczestników i za zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych , koszty ponosi organizator
• zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu ferii z przyczyn 

niezależnych od organizatora ( zdarzenia losowe).
     .     program może zostać wzbogacony o dodatkowe zajęcia i konkursy

                ZAPRACZAMY!


