
     PROGRAM FERII ZIMOWYCH
       „ ZIMA W MIEŚCIE 2019”

NCPP-KLUB OSIEDLOWY „METALCHEM”
  OPOLE, UL.OŚWIĘCIMSKA 90       28.01.2019 - 8.02.2019WSPÓŁPRACA:FILIA NR 18 MBP

28.01.2019 r PONIEDZIAŁEKGodz.12:00 Warsztaty wokalne, nauka piosenekGodz.12:00 Zajęcia klubowe stałe(komputerowe,bilard, tenis, gry planszowe)Godz.13:30  Wyjście z grupą dzieci do kina „Helios „ na film 
„O psie ,który wrócił do domu” na motywach 

powieści W.Bruce'a Camerona
(seans rozpoczyna się o godz.14:30 )

Godz.17:00 Zajęcia plastyczne „Slimy”
Godz.18:00 Rozgrywki na konsoli X-Box

29.01.2019 r  WTOREK

Godz.12:00 Warsztaty wokalne, nauka piosenekGodz.12:00 Zajęcia klubowe stałe(komputerowe ,bilard, tenis, gry planszowe,x-box)Godz.12:15 „Cała Polska czyta dzieciom”- T. Szwed „Zima w klinice małych zwierząt w Leśnej Górce”.
Godz.14:00 „Akademia Młodego Kucharza” -zajęcia kulinarne dla 

dzieci
Godz.16:00 Zajęcia plastyczne „Tkanina marzeń- farbowanie”

30.01.2019 r  ŚRODA

Godz.11:00 „Na szkle malowane” -Warsztaty plastyczne w Muzeum 
Śląska Opolskiego. Wyjście z grupą dzieci i młodzieży, 
po warsztatach spacer na miejską ślizgawkę ( Staw 

Zamkowy)Godz.12:00 Warsztaty wokalne , nauka piosenekGodz.12:15 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe,bilard, tenis, gry planszowe,x-box)
Godz.16:00 Zajęcia plastyczne „Na szkle malowane- marzenia 

senne”
Godz.17:00 Turniej Bilardowy



31.01.2019 r  CZWARTEK

Godz.12:00 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe,bilard,tenis, gry)
Godz.12:00 Warsztaty wokalne, nauka piosenekGodz.12:15 „Cała Polska czyta dzieciom”- T. Szwed „Zima w klinice małych zwierząt w Leśnej Górce”Godz.13:00 Rozgrywki w warcaby
Godz.15:00 Zajęcia plastyczne „Podwodny świat-kompozycje”
Godz.17:00 Rozgrywki na konsoli X-Box

1.02.2019 r  PIĄTEK

Godz.12:00 „Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina” 
Spektakl Teatru Profilaktyki i Edukacji „Maska” 
              z Krakowa    dla dzieci.Godz.13:00 Zajęcia klubowe stałeGodz.13:00 Warsztaty wokalne, nauka piosenek

Godz.14:00 „Mikrofon dla każdego” -konkurs piosenkiGodz.14:30 Zajęcia plastyczne-Tajemniczy świat ukryty w gazetach.Recykling-wazony ,kwiaty.
Godz.16:00-18:00 Bal karnawałowy dla dzieci z animatorami P.Doroty 

Bernackiej
Godz.18:00 zajęcia klubowe stałe

4.02.2019 r   PONIEDZIAŁEK

Godz.12:00 „Brazylijskie rytmy”  z PORTODEMINAS.PL-zajęcia 
taneczne dla dzieci

Ok godz.14:00 Wyjście z grupą dzieci do kina „Helios” na film 
„Mia i biały lew”. Obowiązują zapisy, ilość miejsc  
ograniczona.

Godz.17:00 Zajęcia plastyczne
Godz.17:30 Turniej Tenisa StołowegoGodz.18:00 Rozgrywki na konsoli X-Box
5.02.2019 r   WTOREK

Godz.12:00 „Brazylijskie rytmy” z PORTODEMINAS.PL-zajęcia 
taneczne dla dzieci Godz.13:00 Zajęcia Klubowe stałe

Godz.13:15 „Cała Polska czyta dzieciom”- T. Szwed „Zima w klinice 
małych zwierząt w Leśnej Górce”.

Godz.15:00 Z wizytą na Zamku Górnym w Opolu.ok.Godz.17:30 Zajęcia plastyczne i stałe zajęcia kluboweGodz.18:00 Rozgrywki na konsoli X-Box



6.02.2019 r   ŚRODA

Godz.12:00 „Brazylijskie rytmy” z PORTODEMINAS.PL- zajęcia 
taneczne dla dzieci Godz.13:00 Zajęcia klubowe stałeGodz.13:00 Zajęcia plastyczne „Mróz w oknie zamknięty, kreatywne prace świecą i farbą”

Godz.14:30 Turniej bilardowy
Godz.16:30 Konkurs plastyczny „Hu, hu ,ha, hu, hu,ha. Nasza zima 

zła”
Godz.18:00                            „PAN MAGICZNY”-Pokaz Iluzji  dla Dzieci Sebastiana 

      Grabowskiego.
        Musicie to zobaczyć. Zapraszamy!

7.02.2019 r  CZWARTEK

Godz.12:00 „Brazylijskie rytmy „ z PORTODEMINAS.PL-zajęcia 
taneczne dla dzieci

Godz.13:15 „Cała Polska czyta dzieciom” T. Szwed „Zima w klinice 
małych zwierząt w Leśnej Górce”.

Godz.13:30 Zajęcia plastyczne „Magia Teatru- Kukiełki, 
Marionetki”Godz.16:00 Zajęcia klubowe stałeGodz.16:30 Konsultacje recytatorskieGodz.17:30 Gry i zabawy z użyciem konsoli X-Box i kinekta

8.02.2019 r   PIĄTEK

Godz.12:00 „Przyjaźni dar odwróci zły czar” -spektakl Teatru 
Profilaktyki i Edukacji „Maska” z Krakowa -dla dzieci

Godz.13:00 „Brazylijskie rytmy” z PORTODEMINAS.PL-zajęcia 
taneczne dla dzieciGodz.13:00 Zajęcia klubowe stałeGodz.13:15 Zajęcia plastyczne „Targane, rwane,szarpane-kompozycje z papieru, bibuły i gazet”

Godz.14:30 Konsultacje recytatorskie dla dzieci
Godz.16:00 Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży

„ZIMA W SŁOWIE ZAKLĘTA”Godz.18:00 Rozgrywki na konsoli X-Box
• współpraca:Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 18 Opole
• wszystkie zajęcia i konkursy- wstęp wolny (bezpłatny)
• wyjścia do kina,  muzeum ,na lodowisko i inne-bezpłatne dla uczestników ale za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, 
• zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu ferii z przyczyn niezależnych od organizatora (zdarzenia losowe),
• nasz program znajdziesz na stronie internetowej: ncpp.opole.pl i stronie internetowej Urzędu Miasta Opola.

ZAPRASZAMY!


