
                                  „ LATO W MIEŚCIE 2017”
organizowane przez NCPP -Klub Osiedlowy „Metalchem”  Opole
ul.Oświęcimska 90 w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r

przy współpracy:

1. Miejskiej Biblioteki Publicznej -Filia Nr 18 w Opolu
2. Rady Dzielnicy Opole-Grotowice

SIERPIEŃ  2017

1.08.2017 RGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry planszówki, zajęcia komputerowe z Internetem itp.)
Godz.12:30 - Zajęcia wokalne -”Niezakazane piosenki” ze 

zbioru „Polskie Pieśni Patriotyczne”
Godz.14:00 - Warsztaty plastyczne
Godz.15:30 - „Wiem prawie wszystko” -konkurs wiedzy z 

najnowszej historii Polski.
Godz.17:00 - „Miasto 44” -projekcja dla młodzieży w 73 

rocznicę wybuchu Powstania WarszawskiegoGodz.19:00 - rozgrywki na konsoli X-box.
2.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki tenisowe, bilard, gry planszówki,zajęcia komputerowe i Internet, gry i zabawy podwórkowe)Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenekGodz.14:00 - Warsztaty plastyczneGodz.16:00 - „Cała Polska czyta dzieciom”Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box
3.08.2017 r

Godz.12:00 - Wyjście do kina „Helios” z grupą dzieci na film
„Mała wielka stopa”Godz.15:00 - Warsztaty plastyczneGodz.15:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenekGodz.16:00 - Zajęcia klubowe (tenis, bilard,planszówki, gry i zabawy, zajęcia komputerowe i Internet , X-box itp.)



4.08.2017 r Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (tenis, bilard,planszówki, zajęcia komputerowe i Internet, itp)Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenekGodz.13:00 - Rozgrywki w bingo -lottoGodz.15:00-17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box
Godz.18:00 - XI Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych 

Niezrzeszonych „Metalchem Cup 2017”
          ( boisko ul.Złota, Opole)

7.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, planszówki, zajęcia komputerowe i Internet)Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenekGodz.14:00 - „Just Dance” -zajęcia taneczno-ruchowe
Godz.15:00 - Turniej bilardowyGodz.15:30 - „Cała Polska czyta dzieciom”Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box
8.08.2017 r

Godz.9:45 - Zbiórka uczestników wycieczki
Godz.12:00 - Z wizytą w  Zielonym Centrum Edukacji 

Przyrodniczo -Leśnej Nadleśnictwa Opole  
     Izby Leśnej w Opolu -Grudzicach 
      z  grupą dzieci i młodzieżyGodz.16:00 - Warsztaty wokalne-nauka piosenekGodz.16:00 - Zajęcia klubowe (tenis, bilard, planszówki, zajęcia komputerowe i Internet)Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box

9.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet)Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenekGodz.13:30 - „Gorący ziemniak”-gra dla dzieciGodz.14:30 - „Just Dance” -zajęcia taneczno-ruchoweGodz.16:00 - „Cała Polska czyta dzieciom”Godz.17:00 - Bingo -lotto -gra dla dzieciGodz.17:30 - rozgrywki na konsoliX-Box



10.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe,zajęcia komputerowe i Internet )Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.13:00 - Turniej Tenisa StołowegoGodz.15:00 - Rozgrywki w dwa ognieGodz.16:30 - Rozgrywki w boulleGodz.17:00 - Gry i zabawy sportowe z wykorzystaniem konsoli   X-Box
11.08.2017 r

Godz.12:00 - Spektakl Teatru „Urwis” z Krakowa
„SKLEP Z ZABAWKAMI” -zapraszamy
              wstęp wolnyGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, zajęcia komputerowe i Internet)Godz.13:00 - Warsztaty wokalne - nauka piosenekGodz.14:30 - „Just Dance”-zajecia taneczno-ruchoweGodz.15:30 - Rozgrywki na konsoliX-Box

Godz.18:00 - XI Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych 
Niezrzeszonych „Metalchem Cup 2017”(rozgrywki eliminacyjne -boisko ul.Złota)

14.08.2017 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszoweGodz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenekGodz.14:00 - „Just Dance” -zajęcia taneczno-ruchoweGodz.15:30 - „Cała Polska czyta dzieciom”Godz.16;30 - Rozgrywki w warcabyGodz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box (Fifa 17, wyścigi samochodowe, itp)
16.08.2017 r

Godz.12:00 - Wyjście na kąpielisko „Bolko” z grupą dzieci i 
młodzieżyGodz.15:30 - Warsztaty plastyczneGodz.15:30 - Zajęcia klubowe  (bilard, tenis, gry planszowe, zajecia komputerowe i Internet)Godz.16:00 - „Just Dance”-zajęcia taneczno-ruchowe (kinekt)

Godz.17:00 - Turniej bilardowyGodz.17:00 - rozgrywki na konsoli X-Box



17.08.2017 r

Godz.12:00 - Wyjście na kąpielisko „Bolko” z grupą dzieci i 
młodzieżyGodz.15:30 - Warsztaty plastyczneGodz.16:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet )Godz.17:00 - „Gorący ziemniak” -pytanie i odpowiedźGodz.17:30 - Rozgrywki na konsoli X-Box

18.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet )
Godz.12:00 - Bajka na dzień dobryGodz.13:00 - „Just Dance” - zajęcia taneczno-ruchoweGodz.13:30 - Warsztaty plastyczneGodz.15:00-17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box
Godz.18:00 - XI Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych 

Niezrzeszonych „MetalchemCup 2017”
( rozgrywki eliminacyjne, boisko ul.Złota Opole)

- „Chodnikowe lato” -malujemy kredą na asfalcie
(oferta dla dzieci nie grających w piłkę nożną)

boisko ul.Złota, Opole

21.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet )Godz.12:30 - „Just Dance”-zajecia taneczno-ruchoweGodz.13:30 - Warsztaty plastyczneGodz.15:30 - „Cała Polska czyta dzieciom”
Godz.16:00 - „Kalambury” -narysuj, pokaż, zgadnijGodz.17:00 - Rozgrywki na konsoliX-Box
22.08.2017 r

Godz.11:45 - Zbiórka uczestników wyjazdu do Muzeum
Godz.13:00 - Wakacje w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Festiwalowe Opole- na scenie i za kulisami.
     Warsztaty dla dzieci i młodzieży.Godz.16:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet )Godz.16:00 - Warsztaty plastyczneGodz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box



23.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet )Godz.12:15 - „Bajka na dzień dobry”Godz.13:30 - Warsztaty plastyczneGodz.15:00 - „Just Dance”-zajęcia taneczno-ruchowe
Godz.16:00 - WAKACYJNY KONKURS PLASTYCZNYGodz.16:30 - „Cała Polska czyta dzieciom”Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box
24.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet)
Godz.12:30 - GRY I ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ I INNEGodz.13:30 - Warsztaty plastyczne „Zainspirowani muzyką klasyczną”
Godz.15:30 - Turniej Bilardowy
Godz.16:00 - „W rytmie zumby ” -zajęcia taneczno-ruchowe z 

wykorzystaniem konsoli X-Box i kinektaGodz.17:00 - Rozgrywki na konsoliX-Box
25.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet )
Godz.12:30 - GRY I ZABAWY SPORTOWE
Godz.13:30 - Warsztaty plastyczne
Godz.14:30 „W rytmie zumby-zajęcia taneczno-ruchowe z 

wykorzystaniem konsoli X-Box i kinekta
Godz.15:30-18:00 - Rozgrywki sportowe na konsoli X-Box

Godz.18:15 - Wyjście z grupą młodzieży do opolskiego 
Amfiteatru na koncert „KORTEZ/JULIA 

PIETRUCHA”.

26.08.2017 r

Godz.10:00 - Finałowe rozgrywki XI Turnieju Piłkarskich 
Drużyn Osiedlowych Niezrzeszonych 

„Metalchem Cup 2017”
              (boisko ul.Złota, Opole)

Godz.14:00 - Piknik Rodzinny z Radą Dzielnicy Opole-
Grotowice. 800-lecia M.Opola
 (boisko ul.Oświęcimska 136, Opole-Grotowice)



28.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet )Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenekGodz.14:00 - „Just Dance” -zajęcia taneczno-ruchoweGodz.15:30 - „Cała Polska czyta dzieciom”
Godz.16:00 - Bingo -lotto. Rozgrywki dla szczęściarzy
Godz.17:00 - Rozgrywki w boulleGodz.18:00-20:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box
29.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet )Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.13:00 - Piłka, Skakanka i Hula Hop (plac przed Klubem)Godz.14:00 - „Just Dance” -zajęcia taneczno-ruchowe
Godz. 15:30 - „Kalambury” - narysuj, pokaż zgadnij
Godz.16:30 - „WYGIBAJTUS” na wesoło.Godz.17:00 - rozgrywki na konsoli X-Box
30.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet )Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.14:00 - Warsztaty plastyczne „Przebieram się i wciąż 

jestem sobą”-wakacyjna moda.

Godz.16:00-20:00 - Piknik Edukacyjny „SIECIAKI NA WAKACJACH”. 
Piknik realizowany z MD Group Marta Hajn
Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat z rodzicami.

31.08.2017 rGodz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, gry planszowe, zajęcia komputerowe i Internet)
Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.14:30 - Warsztaty plastyczne „Przebieram się i wciąż jestem 

sobą”.-wakacyjna moda
Godz.15:00 - „PRZEGŁĄD PIOSENKI WAKACYJNEJ
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoliX-Box
Godz.18:00 - Zakończenie akcji „Lato w mieście 2017”



UWAGA!

Wszystkie zajęcia i konkursy w czasie trwania akcji „Lato w mieście 2017” są bezpłatne.

Program akcji może zostać wzbogacony o dodatkowe zajęcia i konkursy.

 Zastrzegamy sobie prawo odwołania części zaplanowanych zajęć lub konkursów z przyczyn 
niezależnych od Organizatora (zdarzenia losowe, niesprzyjające warunki atmosferyczne).

W  przypadkach zorganizowanych wyjść   z dziećmi i młodzieżą poza obiekt obowiązuje limit 
ilościowy uczestników i pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr telefonów: 774563166 , kom.512073247  w godz.12:00-
20:00 lub osobiście w siedzibie Klubu przy ul.Oświęcimskiej 90 w Opolu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszej akcji.

Nasz program znajdziesz na stronie internetowej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki  : 
www.ncpp.opole.pl   w zakładce AKTUALNOŚCI

Program opracowała: Irena Skiżewska NCPP-Klub Osiedlowy „Metalchem”.

http://www.ncpp.opole.pl/





















