
 PROGRAM FERII ZIMOWYCH
      „ZIMA W MIEŚCIE 2020”

NCPP - KLUB OSIEDLOWY „METALCHEM”
OPOLE, UL. OŚWIĘCIMSKA 90
    10.02.2020-21.02.2020 R

WSPÓŁPRACA:FILIA NR 18 MBP

10.02.2020 r  PONIEDZIAŁEK

Godz.12:00 Przedstawienie Teatru „Maska” z Krakowa pt.”Baśń dla małych 
łakomczuszków-tajemnica zdrowych brzuszków”.

Godz.13:00 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe, Internet,bilard, tenis, gry 
planszowe).

Godz.14:00 „Just Dance” - zajęcia taneczno -ruchowe.
Godz.16:00 Turniej Bilardowy.
Godz.18:00 Rozgrywki na konsoli X-Box

11.02.2020 r WTOREK

Godz.12:00 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe,Internet,bilard,tenis, gry 
planszowe).

Godz.12:10 Zajęcia plastyczne „Mrozem malowane” -malujemy pastą do zębów.
Godz.14:00 Edukacyjne Studio Nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki-

nagrywamy słuchowisko. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy.
Godz.17:00 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe, Internet,bilard, tenis, gry 

planszowe).
Godz.17:30 Turniej Tenisa Stołowego.
Godz.18:00 Rozgrywki na konsoli X-Box.
 

12.02.2020r ŚRODA

Godz.12:00-15:00 Centrum Nauki i Eksperymentu- zajęcia naukowo-badawcze
Opole, ul. Dubois 36. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy.

Godz.16:00 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe, Internet,bilard, tenis, gry 
planszowe).

Godz.16:00 „Cała Polska czyta dzieciom”-spotkania z książką.
Godz.16:30 Rozgrywki w bingo
Godz.17:00 -19:00 „Just Dance” i rozgrywki sportowe na konsoli X-Box.

13.02.2020 r CZWARTEK

Godz.12:00 Wyjście z grupą dzieci i młodzieży do Kina „Helios”. Ilość miejsc 
ograniczona. Obowiązują zapisy.

(godzina wyjścia do kina może ulec zmianie)



Godz.15:30 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe,Internet, bilard, tenis, gry 
planszowe).

Godz.16:30 Zimowe zagadki, rebusy i krzyżówki
Godz.17:00 Just Dance – zajęcia taneczno -ruchowe z konsolą X-Box.
Godz.18:00 Rozgrywki na konsoli X-Box.

14.02.2020 r PIĄTEK

Godz.12:00 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe, Internet,bilard,tenis, gry 
planszowe).

Godz.13:00 Walentynkowe warsztaty tworzenia świec -zajęcia z animatorem, 
dla dzieci. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.

Godz.15:00 Rozgrywki w warcaby – dla dzieci.
Godz.17:00 „W rytmie Just Dance” -walentynkowo taneczne wygibasy z 

  serduszkiem.  
 

17.02.2020 r PONIEDZIAŁEK
 

Godz.12:00 Przedstawienie Teatru „Maska” z Krakowa pt:”Miś Marcel i 
przyjaciele kłopotów mają wiele”. Dla dzieci.

Godz.13:00 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe, Internet, bilard, tenis, gry 
planszowe).

Godz.13:00 Zajęcia wokalne-nauka piosenek.
Godz.15:00 Quiz wiedzy z zimą w tle -dla dzieci i młodzieży .

Godz.17:00 „Just Dance” - zajęcia taneczno - ruchowe

18.02.2020 r WTOREK

Godz.12:00 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe, Internet, bilard, tenis, gry 
planszowe).

Godz.12:15 Zajęcia wokalne – nauka piosenek
Godz.13:30 Wyjście do kina „Helios” z grupą dzieci i młodzieży. Obowiązują 

zapisy. Ilość miejsc ograniczona.
(Godzina wyjścia do kina może ulec zmianie).

Godz.16:00 Zajęcia plastyczne
Godz.18:00 Rozgrywki na konsoli X-Box



19.02.2020 r ŚRODA

Godz.12:00 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe,Internet, bilard, tenis, gry 
planszowe).

Godz.12:15 Zajęcia wokalne – nauka piosenek.
Godz.13:00 Warsztaty plastyczne „Maski” w Muzeum Śląska Opolskiego. 

Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona.
Godz.16:00 „Cała Polska czyta dzieciom” - spotkania z książką.
Godz.16:30 Turniej Tenisa Stołowego.
Godz.17:30 -19:00 Rozgrywki na konsoli X-Box

20.02.2020 r CZWARTEK

Godz.12:00 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe, Internet, bilard, tenis, gry 
planszowe).

Godz.12:15 Zajęcia wokalne – nauka piosenek.
Godz.12:30 Polskie Tradycje Świąteczne -Tłusty Czwartek.
Godz.15:00 „Zdrowe i niezdrowe produkty żywnościowe”- konkurs plastyczny

dla dzieci.
Godz.17:00 Zbijamy pączkowe kalorie na zajęciach „Just Dance 2020”.
Godz.18:00 Rozgrywki na konsoli X-box .

21.02.2020 r PIĄTEK

Godz.12:00 Zajęcia klubowe stałe (komputerowe,Internet, bilard,tenis, gry 
planszowe).

Godz.12:15 Zajęcia wokalne -próby generalne przed konkursem.
Godz.14:00 Konkurs piosenki „Mikrofon dla każdego”

Godz.16:00-18:00 Bal karnawałowy z animatorem - dla dzieci. Wstęp wolny, ale 
w stroju karnawałowym.

Godz.18:00-20:00 Rozgrywki na konsoli X-Box.

* współpraca:Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 18 Opole
* wszystkie zajęcia i konkursy – wstęp wolny (bezpłatny)
* wyjścia do kina, muzeum, Centrum Nauki i inne-bezpłatne dla uczestników , ale za zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych (RODO). Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona.
* 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!


