
PROGRAM
akcji „Lato w mieście 2019” organizowanej przez NCPP – Klub Osiedlowy „Metalchem” Opole,  

ul. Oświęcimska 90 w dniach
         od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r

Przy współpracy:
1.Filii Nr 18 MBP w Opolu
2.Rady Dzielnicy Grotowice

SIERPIEŃ 2019.

1.08.2019 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe,X-box i inne).

Godz.12:30 - „Cała Polska czyta dzieciom”
Godz.13:00 - Turniej Tenisa Stołowego
Godz.14:00 - Zajęcia plastyczne
Godz.16:00 - Mini tenis ziemny
Godz.18:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.

2.08.2019 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i Internet, X-Box i inne).

Godz.14:00 - Zajęcia plastyczne
Godz.15:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.
Godz.18:00 - XIII Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych Niezrzeszonych 

    „Metalchem Cup 2019” - rozgrywki eliminacyjne (boisko 
ul. Złota , Opole).

5.08.2019 r

Godz.12:00 - Wycieczka do opolskiego ZOO.
Godz.17:00 - Zajęcia klubowe(rozgrywki w tenisa stołowego, bilard,gry planszowe,

zajęcia komputerowe i Internet, X-box i inne).

6.08.2019 r

Godz.11:40 - Zbiórka uczestników
Godz.12:00 - Wyjście na kąpielisko „Bolko”
Godz.15:30 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 

planszowe, zajęcia komputerowe i Internet ).
Godz.15:30 - Zajęcia plastyczne
Godz.15:30 - „Cała Polska czyta dzieciom”
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.



7.08.2019 r

Godz.8:40 - Zbiórka uczestników wycieczki (plac parkingowy koło 
   „Biedronki” ul. Oświęcimska 98)

Godz.9:00 - Wycieczka autokarowa do Brzegu. Zwiedzanie Zamku- Muzeum 
Piastów Śląskich z przewodnikiem.

Powrót ok. godz.18:00

8.08.2019 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i Internet, X-Box i inne).

Godz.12:30 - Sjesta na leżakach „Cała Polska czyta dzieciom”
Godz.13:30 - Zajęcia plastyczne
Godz.14:40 - Zbiórka uczestników przed wyjściem do Centrum Rozrywki 

„Kubatura”
Godz.16:00-18:00 -  Kręgle w Centrum Rozrywki „Kubatura”

 
9.08.2019 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i Internet X-box i inne).

Godz.14:00 - Zajęcia plastyczne
Godz.15:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.
Godz.18:00 - XIII Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych Niezrzeszonych 

„Metalchem Cup 2019” -rozgrywki eliminacyjne (boisko                
ul. Złota, Opole)

12.08.2019
Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 

      planszowe, zajęcia komputerowe i Internet itp.)
Godz.12:30 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne
Godz.14:30 - „Zwierzaki -cudaki” - warsztaty lepienia w glinie,
Godz.17:00 - Turniej bilardowy
Godz.18:30 - Rozgrywki na konsoli X-Box.

13.08.2019 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i Internet itp.).

Godz.12:30 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne
Godz.12:30 - „Cała Polska czyta dzieciom”
Godz.14:30 - „Zwierzaki – cudaki” -warsztaty lepienia w glinie.
Godz.16:00 - „Just Dance”- zajęcia taneczno-ruchowe.
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.



14.08.2019 r

Godz.11:40 - Zbiórka uczestników wycieczki do „ASGARD Opole
Godz.13:30 - Ścianka wspinaczkowa w ASGARD OPOLE.
Godz.14:30 - „Zwierzaki – cudaki” -warsztaty lepienia w glinie.
Godz.17:00 - Zajęcia klubowe stałe.

16.08.2019 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i Internet,  itp.).

Godz.12:30 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne
Godz.14:00 - Zabawy sensoryczne „glutki czyli slimy”.
Godz.15:00 - Malujemy na dużym formacie. Nasze kochane czworonogi.
Godz.18:00 - XIII Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych Niezrzeszonych 

„Metalchem Cup 2019” -rozgrywki eliminacyjne (boisko                
ul. Złota , Opole).

19.08.2019 r

Godz.12:00 - „Prastara książnica….skarb i tajemnica…. Bo mądrość tkwi nie 
tylko w WI FI” Spektakl dla dzieci Teatru „Maska „ z Krakowa.

Godz.13:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilarda, zajęcia 
komputerowe i Internet i tp.). 

Godz.13:00 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne.
Godz.13:00 - Warsztaty taneczne z elementami Capoeira z „Porto de Minas” 

Opole.
Godz.14:30 - „Zrób to sam”- mój pomysł na mozaikę. Zajęcia plastyczne.
Godz.16:00 -  Turniej Tenisa Stołowego.
Godz.18:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.

20.08.2019 r

Godz.12:00 - Warsztaty taneczne z elementami Capoeira z „Porto de Minas” 
Opole.

Godz.13:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i Internet itp.).

Godz.13:00 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne
Godz.14:00 - Sjesta na leżakach „Cała Polska czyta dzieciom”.
Godz.14:30 - Kreatywne zajęcia plastyczne.”Lato w ramce zamknięte”.
Godz.16:00 - Rozgrywki w bingo.
Godz.16:30 - Rozgrywki sportowe na konsoli X-Box.



21.08.2019 r

Godz.12:00 - Warsztaty taneczne z elementami Capoeira z „Porto de Minas” 
Opole.

Godz.12:30 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i Internet).

Godz.12:30 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne.
Godz.14:30 - Kreatywne zajęcia plastyczne. „Lato w ramce zamknięte”.
Godz.16:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.
Godz.17:00 - Rozgrywki w kometkę lub mini tenisa ziemnego.

22.08.2019 r

Godz.12:00 - Warsztaty taneczne z elementami Capoeira z „Porto de Minas” 
Opole.

Godz.12:30 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i Internet).

Godz.12:30 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne.
Godz.14:30 - Konkurs plastyczny „Moje cudowne lato….”
Godz.16:00 - Rozgrywki w boulle.
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box /”Just Dance”.

23.08.2019 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i Internet).

Godz.12:30 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne.
Godz.14:00 - Zajęcia plastyczne
Godz.15:30 - Rozgrywki na konsoli X-Box.

Godz.18:00 - XIII Turniej Piłkarskich Drużyn Osiedlowych Niezrzeszonych 
„Metalchem Cup 2019” -rozgrywki eliminacyjne.(boisko 

ul. Złota, Opole).

26.08.2019 r

Godz.12:00 - Wyjście do kina „Helios” na film familijno - przygodowy                
„Dora i miasto złota”.

Godz.15:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i Internet).

Godz.16:00 - Gry i zabawy sportowe z konsolą X-Box.
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.



27.08.2019 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe(rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i Internet).

Godz.12:15 - „Cała Polska czyta dzieciom”
Godz.12:30 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne.
Godz.14:30 - Zajęcia plastyczne.
Godz.16:00 - „Just Dance” - zajęcia taneczno -ruchowe/
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.

28.08.2019 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe i internet).

Godz.12:30 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne.
Godz.13:30 - „Bingo” dla szczęściarzy.
Godz.14:30 - Zajęcia plastyczne
Godz.16:00 - „Ortografia na wesoło”- wakacyjny sprawdzian z pisowni 

trudnych wyrazów.
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.

29.08.2019 r 

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe (rozgrywki w tenisa stołowego,bilard,gry planszowe,
zajęcia komputerowe i Internet)

Godz.12:30 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne.
Godz.12:30 - „Cała Polska czyta dzieciom”
Godz.14:00 - Zajęcia plastyczne
Godz.15:00 - Przegląd Piosenki Wakacyjnej
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box.

30.08.2019 r

Godz.12:00 - Zajęcia klubowe
Godz.12:30 - Zajęcia wokalne, konsultacje muzyczne, warsztaty muzyczne.
Godz.14:30 - Zwiedzanie Wieży Ratuszowej w Opolu (I grupa)
Godz.15:30 - Zwiedzanie Wieży Ratuszowej w Opolu (II grupa).
Godz.17:00 - Rozgrywki na konsoli X-Box i zajęcia klubowe.

31.08.2019 r

Godz.10:00 - Finałowe Rozgrywki XIII Turnieju Piłkarskich Drużyn 
Osiedlowych Niezrzeszonych „Metalchem Cup 2019” (boisko 

ul. Złota, Opole).



Godz.15:00 - Festyn Środowiskowy organizowany z Radą Dzielnicy Grotowice i
Fundacją „Bądź Dobroczyńcą”.

     (boisko, ul. Oświęcimska -za Hotelem „Złota Korona”).
W programie między innymi:Animacje dla dzieci poprowadzi 
„Perfectto”, Warsztaty kulinarne z Akademią Młodego Kucharza,

występ zespołu „Batala Polska” i inne atrakcje.

Ponadto codziennie przed Klubem w mini strefie aktywności:hula -hop, skakanki, gumy do 
skakania, mini trampolina dla malucha, kometka itp.,

Uwaga. Na wszystkie wyjścia poza placówkę obowiązują zapisy . Tradycyjnie ilość miejsc 
ograniczona. Szczegółowych informacji na temat akcji „Lato w mieście 2019” udziela 
Kierownik Klubu nr tel.774563-166, kom.604547710 od poniedziałku do piątku w godz.12:00-
20:00.  Zastrzegamy sobie prawo odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych  od
organizatora ( zdarzenia losowe).                                                                                                        
Wszystkie zajęcia, konkursy i wyjścia są bezpłatne dla uczestników akcji                                    

„Lato w mieście 2019”.                                                                          
Nie zapewniamy wyżywienia.                                                                                               
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przebywających w naszej placówce powyżej 3 godzin 
dziennie powinni zapewnić dziecku posiłek lub środki na jego zakup.


