
PROGRAM
akcji „Lato w mieście 2018”

organizowanej przez NCPP-Klub Osiedlowy „Metalchem”
ul.Oświęcimska 90 w Opolu

w dniach od 2 lipca 2018  do 31 sierpnia 2018

przy współpracy:

1.Filii Nr 18 MBP w Opolu

LIPIEC 2018

2.07.2018 r

Godz.12:00 - Wyjście z grupą dzieci na kąpielisko „Bolko”

Godz..16:00 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.16:00-20:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 

planszowe, zajęcia komputerowe z Internetem, X-Box i inne )
Godz.17:00 - Sjesta na leżakach-„Cała Polska czyta dzieciom” Beata 

Majchrzak „Opowieść o błękitnym psie” czyli o rzeczach 
trudnych zrozumiałych dla dzieci.

3.07.2018 r

Godz.12:00 - Wyjście z grupą dzieci na kąpielisko „Bolko”
Godz.16:00 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.16:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego,bilard, gry 

planszowe, zajęcia komputerowe z Internetem, X-Box i inne)

4.07.2018 r

Godz.12:00 - Wyjście z grupą dzieci na kąpielisko „Bolko”

Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.16:00-20:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 

planszowe, zajęcia komputerowe z Internetem, X-Box i inne)
Godz.17:00 - Sjesta na leżakach-„Cała Polska czyta dzieciom” Beata 

Majchrzak „Opowieść o błękitnym psie” czyli o rzeczach 
trudnych zrozumiałych dla dzieci.

5.07.2018 r

Godz.12:00 - Wyjście z grupą dzieci na kąpielisko „Bolko”
Godz.16:00 - Warsztaty wokalne- nauka piosenek



Godz.16:00-20:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe z Internetem, X-Box i inne)

Godz.17:00 - Sportowe aktywności-hula hop, skakanka, tunel itp.

6.07.2018 r

Godz.12:00 - Wyjście z grupą dzieci na kąpielisko „Bolko”
Godz.15:00-17:00 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.15:00-17:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard,gry 

planszowe, zajęcia komputerowe z dostępem doInternetu, itp)

Godz.18:00 - XII Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych 
Niezrzeszonych „Metalchem CUP 2018” -rozgrywki 
eliminacyjne, boisko ul.Złota, Opole.

9.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe z dostepem do Internetu, itp.,)

Godz.12:30 - Afro-Brazylijskie rytmy. Warsztaty perkusyjne dla 
dzieci i młodzieży

Godz.13:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.15:30 - Sjesta na leżakach-„Cała Polska czyta dzieciom”  - Beata 

Majchrzak „Opowieść o błękitnym psie” czyli o rzeczach 
trudnych zrozumiałych dla dzieci.

Godz.16:30 - Turniej Tenisa Stołowego
Godz.17:00-20:00 - rozgrywki na konsoli X-Box. 

10.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, gry planszowe, 
zajecia komputerowe z dostepem do Internetu, itp.,)

Godz.12:30 - Afro-Brazylijskie rytmy. Warsztaty perkusyjne dla 
dzieci i młodzieży.

Godz. 13:30 - Warsztaty muzyczne-nauka piosenek
Godz.15:00 - Wymarzone wakacje -konkurs plastyczny dla dzieci
Godz.17:00 - Turniej bilardowy
Godz.17:30-20:00 - rozgrywki na konsoli X-Box.

11.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, gry planszowe, 
zajęcia komputerowe z dostępem do Internetu itp.,)

Godz.12:30 - Afro-Brazylijskie rytmy. Warsztaty perkusyjne dla 



dzieci i młodzieży
Godz.13:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.18:00 - Sjesta na leżakach- „Cała Polska czyta dzieciom” 
Godz.18:30 - „Bingo”-turniej dla szczęściarzy.
Godz.18:45 - Rozgrywki na konsoli X-Box

12.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe(rozgrywki w tenisa stołowego, gry planszowe, 
zajęcia komputerowe z dostepem do Internetu itp)

Godz.12:30 - „Do re mi fa so la” -zagraj z nami na czym się da”
wakacyjne muzykowanie na byle czym

Godz.14:00 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.15:00 - Rozgrywki w warcaby -dla dzieci
Godz.17:00-20:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box

13.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, gry planszowe, 
zajęcia komputerowe z dostępem do internetu, itp

Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.14:30 - Rozgrywki w bingo

Godz.18:00 - XII Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych 
Niezrzeszonych „Metalchem Cup 2018”
rozgrywki eliminacyjne- boisko ul.Złota, Opole

16.07.2018 r

Godz.12:00 - Wyjście do kina „Helios „ na seans „Iniemamocni 2” z 
grupą dzieci i młodzieży

Godz.15:30 - Sjesta na leżakach-„Cała Polska czyta dzieciom” 
Godz.17:00 - Zajęcia plastyczne
Godz.17:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis stołowy, planszówki, rozgrywki na 

konsoli X-Box, gry i zabawy zespołowe)

17.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa , bilarda, 
planszówki,zajęcia komputerowe i Internet)

Godz.12:30 - Warsztaty wokalne- nauka piosenek
Godz.14:30 - Rozgrywki w kometkę.
Godz.16:30 - Rozgrywki w boulle
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-box



18.07.2018 r

Godz.12:00 - „To największe jest szaleństwo ,nie znać słowa 
Bezpieczeństwo”-spektakl Teatru Profilaktyki i 
 Edukacji „Maska „ z  Krakowa.

Godz.13:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis stołowy ,planszówki, zajęcia 
komputerowe i Internet)

Godz.13:00 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.14:30 - Sjesta na leżakach-rebusy , krzyżówki, zagadki
Godz.17:00 - Siatkówka plażowa dla dzieci-zajęcia na boisku przy 

ul.Złotej   w Opolu
Godz.18:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box

19.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe(bilard, tenis, planszowki, gry i zabawy z chustą 
animacyjną, zajęcia komputerowe i Internet)

Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.12:30 - Sjesta na leżakach – rebusy ,krzyżówki, zagadki
Godz.14:00 - „Just Dance”-zajecia taneczno-ruchowe.
Godz.16:00 - „Cała Polska czyta dzieciom” 
Godz.17:00 - W dwa ognie gramy -nudzie się nie damy

20.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis,planszówki, zajęcia komputerowe 
i Internet)

Godz.12:30 - Warsztaty wokalne-nauka piosenek
Godz.14:00 - „Mikrofon dla każdego”-konkurs piosenki
Godz.15:00-17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box
Godz.18:00 - XII Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych 

Niezrzeszonych
„Metalchem Cup 2018”-rozgrywki eliminacyjne, boisko 

ul.Złota

23.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajecia klubowe (bilard, tenis, planszówki, zajęcia komputerowe 
i Internet)

Godz.12:30 - Zajęcia plastyczne 
Godz.14:00 - „Just Dance 2018”- zajęcia taneczno ruchowe dla dzieci
Godz.15:00 - Turniej Tenisa Stołowego
Godz.15:30 - Sjesta na leżakach -„Cała Polska czyta dzieciom”- 
Godz.17:00 - Rozgrywki w boulle
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box



24.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, planszówki, zajęcia komputerowe 
i Internet)

Godz.13:00 - Zajęcia plastyczne

Godz.14:30 - „Just Dance 2018” - zajęcia taneczno-ruchowe
Godz.16:00 - rozgrywki na konsoli X-Box
Godz.17:00 - Gry i zabawy z chustą animacyjną i tunelem

25.07.2018 r

Godz.12:00 - Przejażdżka kolejką i rejs statkiem „Opolanin”
Godz.16:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, planszówki,zajęcia komputerowe 

i Internet)
Godz.16:30 - Zajęcia plastyczne
Godz.16:45 - Sjesta na leżakach -„Cała Polska czyta dzieciom” 
Godz.17:00 - Sjesta na leżakach -Rozwiązujemy rebusy i krzyżówki
Godz.17:30 - Rozgrywki na konsoli X-Box

26.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, planszówki, zajęcia komputerowe 
i Internet)

Godz.12:30 - Spotkanie informacyjne dla uczestników  pleneru 
fotograficznego „ Mój przyjaciel- kot i pies”

Godz.15:00 - Zajęcia plastyczne
Godz.16:00 - Turniej bilardowy
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box
Godz.17:30 - Sportowe aktywności-hula hop, skakanka

27.07.2018r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe(bilard, tenis, planszówki, zajęcia komputerowe 
i Internet)

Godz.12:30 - Zajęcia plastyczne
Godz.14:00 - „Just Dance”-zajęcia taneczno-ruchowe
Godz.15:00 - Gry i zabawy sportowe  z użyciem konsoli X-Box i kinekta.
Godz.18:00 - XII Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych 

Niezrzeszonych
„Metalchem Cup 2018” , rozgrywki eliminacyjne, 

boisko ul.Złota
Godz.18:00 - Chodnikowe lato-malujemy kredą na asfalcie-

alternatywa dla nie grających w piłkę nożną

boisko ul.Złota



30.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe(bilard, tenis, planszówki, zajęcia jkomputerowe 
i Internet)

Godz.12:30 - Zajęcia plastyczne
Godz.15:30 - Sjesta na leżakach-„Cała Polska czyta dzieciom” 
Godz.16:30 - W dwa ognie gramy -nudzie się nie damy.
Godz.18:00 - Sportowe aktywnośći -hula hop i skakanka i rozgrywki w boulle
Godz.18:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.

31.07.2018 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (bilard, tenis, planszówki, zajęcia komputerowe 
i Internet)

Godz.12:30 - Zajęcia plastyczne
Godz.13:30 - „Just Dance 2018”- trochę ruchu , trochę tańca
Godz.15:00 - Turniej tenisa stołowego
Godz.17:00 - Reportaż rysunkowy na dużym formacie z akcji „Lato w mieście”
Godz.18:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box

Uwaga:

Wszystkie zajęcia i  konkursy w czasie trwania akcji „Lato w mieście 2018” są bezpłatne.
Na wyjścia poza obiekt (kino, kąpielisko,rejs statkiem itp.) obowiązują zapisy i konieczna 
jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Ilość miejsc ograniczona.

Program może być modyfikowany i 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).

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszej akcji.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel.774563-166, kom.604547710 w godz.12:00-
20:00 od poniedziałku do piątku.

Nasz program znajdziesz na stronie internetowej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki
www.ncpp.opole.pl

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

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

