
 OKGG filia w Bystrej
Propozycje na wakacje  2021 r.

Planowane zajęcia prowadzone na placówce
DATA Godz. FORMY ZAJĘĆ/grupa

wiekowa
opis

28.VI. Poniedziałek
10.00 

Zajęcia świetlicowe Rozgrywki w gry planszowe.
Wakacyjne spotkanie organizacyjne, prowadzenie 
zapisów na zajęcia.

29.VI. Wtorek
10.00 

Zajęcia z ceramiki Ręczne formowanie naczyń z gliny, płaskorzeźba.

30.VI. Środa
10.00 

Projekcja filmów
Gr. I i gr. II

Projekcja filmów na dużym ekranie. Cykl 
wakacyjnych seansów filmowych dla dzieci i 
młodzieży.

5.VII. Poniedziałek
10.00 

Zajęcia sportowe Rozgrywki w siatkówkę, boisko szkolne.

7.VII. Środa
10.00 

Zajęcia z ceramiki Ręczne formowanie naczyń z gliny, płaskorzeźba.

8.VII. Czwartek
10.00 
13.00 

Warsztaty rytmiczne
Dla młodzieży
Warsztaty muzyczne

Zajęcia muzyczno – rytmiczne. Nauka rytmów na 
instrumentach perkusyjnych.
Zajęcia muzyczne z obsługi instrumentu.

9.VII. Piątek
10.00 
13.30 

Zajęcia z grafiki – 
linoryt
Warsztaty wokalne

Rzeźbienie, tworzenie obrazów w linoleum.

Otwarte warsztaty wokalne dla dzieci z zewnątrz.
12.VII. Poniedziałek
10.00 

Zajęcia sportowe Rozgrywki w badmintona, boisko szkolne.

13.VII. Wtorek
10.00 

Plenery malarskie
9 – 19 lat

Zajęcia w trzech cyklach. Wyjście w plener; podział 
na grypy; szkic, akryl na płótnie.

14.VII. Środa
10.00 

Projekcja filmów
Gr. I i gr. II

Projekcja filmów na dużym ekranie. Cykl 
wakacyjnych seansów filmowych dla dzieci i 
młodzieży.

16.VII. Piątek
10.00 
13.30 

Zajęcia z grafiki – 
linoryt
Warsztaty wokalne

Rzeźbienie, tworzenie obrazów w linoleum.

Otwarte warsztaty wokalne dla dzieci z zewnątrz.
19.VII. Poniedziałek
10.00 

Zajęcia sportowe Rozgrywki w tenisa stołowego, boisko szkolne.

20.VII. Wtorek
10.00 

Plenery malarskie
9 – 19 lat

Zajęcia w trzech cyklach. Wyjście w plener; podział 
na grypy; szkic, akryl na płótnie.

21.VII. Środa Projekcja filmów Projekcja filmów na dużym ekranie. Cykl 



10.00 Gr. I (9 – 12 lat)

Warsztaty rytmiczne
dla dzieci

wakacyjnych seansów filmowych dla dzieci i 
młodzieży.
Zajęcia muzyczno – rytmiczne. Nauka rytmów na 
instrumentach perkusyjnych.

26.VII. Poniedziałek
10.00 

Zajęcia sportowe Rozgrywki w piłkę nożną, boisko szkolne.

27.VII. Wtorek
10.00 

Plenery malarskie
9 – 19 lat

Zajęcia w trzech cyklach. Wyjście w plener; podział 
na grypy; szkic, akryl na płótnie.

28.VII. Środa
10.00 

13.00 

Projekcja filmów
Gr. II (13 – 18 lat)

Warsztaty gitarowe

Projekcja filmów na dużym ekranie. Cykl 
wakacyjnych seansów filmowych dla dzieci i 
młodzieży.
Zajęcia muzyczne.

29.VII. Czwartek
10.00 
13.00 

Warsztaty rytmiczne
dla młodzieży
Warsztaty muzyczne

Zajęcia muzyczno – rytmiczne. Nauka rytmów na 
instrumentach perkusyjnych.
Zajęcia muzyczne z obsługi instrumentu.

16.VIII.  Poniedziałek
10.00 

Zajęcia z grafiki – 
linoryt
Zajęcia świetlicowe

Rzeźbienie, tworzenie obrazów w linoleum.

Rozgrywki w gry planszowe.
17.VIII. Wtorek
10.00 

Zajęcia plastyczne – 
Rysunek

Wyjście w plener; podział na grypy; szkic, (węgiel, 
ołówek, kredki).

18.VIII. Środa
10.00 

Projekcja filmów
Gr. I (9 – 12 lat)

Warsztaty rytmiczne
dla dzieci

Projekcja filmów na dużym ekranie. Cykl 
wakacyjnych seansów filmowych dla dzieci i 
młodzieży.
Zajęcia muzyczno – rytmiczne. Nauka rytmów na 
instrumentach perkusyjnych.

23.VIII. Poniedziałek
10.00 

Warsztaty techniczne Wypalanie wypalarką w drewnie.

24.VIII. Wtorek
10.00 

Warsztaty techniczne wypalanie wypalarką w drewnie.

25.VIII. Środa
10.00 

13.00 

Projekcja filmów
Gr. II (13 – 18 lat)

Warsztaty gitarowe

Projekcja filmów na dużym ekranie. Cykl 
wakacyjnych seansów filmowych dla dzieci i 
młodzieży.
Zajęcia muzyczne.

27.VIII. Piątek
10.00 

Zajęcia ruchowo – 
taneczne
9 – 12 i 13-18 lat.

Podział na dwie grupy wiekowe 
Formowanie balonów, ruch przy muzyce, zajęcia 
sprawnościowe.

30.VIII. Poniedziałek
10.00 

Zajęcia świetlicowe

Warsztaty gitarowe

Rozgrywki w gry stolikowe. Podsumowanie wakacji 
na placówce.
Zajęcia muzyczne.



31.VIII. Wtorek
10.00 

Zajęcia z grafiki – 
linoryt

Wykonywanie odbitek farbą drukarską.

Planowane Wycieczki/rajdy itp
DATA Godz. od..do.. Nazwa wydarzenia/miejsce opis

02.VII. Piątek Wakacyjna gra 
terenowa w Ropicy 
Polskiej

Gry zręcznościowe, testy, krzyżówki, łamigłówki ,
poczęstunek.(4+1 osoba).

06.07. Wtorek Wycieczka na Ranczo 
Przyrody do Stróż

W programie: jazda Konna, lekcja w stajni, gry i 
zabawy, malowanie twarzy, ogromne bańki, warsztaty
wikliny papierowej, ognisko z kiełbaską. Koszt 55 zł .
Dodatkowo możliwość zrobienia kubka ze swoim 
zdjęciem na koniu. Koszt 15 zł, lub koszulki 35zł.

15.07. Czwartek Wycieczka do Krynicy Spacer w Koronach drzew, lekcja z przewodnikiem, 
wejście na wieże widokową, obiad jednodaniowy 
(nagetsy, frytki i surówka). Koszt 75 zł.

22.07. Czwartek wycieczka do Rabki Rabkoland Park Rozrywki  bez                    
ograniczeń, seans w kinie, zwiedzanie parku 
zdrojowego. Koszt 80 zł. Posiłek we własnym 
zakresie , możliwość postoju w Nowym Sączu w Mc 
Donaldzie.

26.08. Czwartek Podsumowanie wakacji 
w Szymbarku lub 
Kobylance.

Turniej gier szachowych, stolikowych, warsztaty 
rodzinne, wystawy prac, rozdanie dyplomów.

Udział w zajęciach, warsztatach i wycieczkach po uprzednim zgłoszeniu się 
chętnych. Zapisy do dn. 26.VI. u instruktora placówki OKGG.

Na niektóre propozycje liczba miejsc ograniczona!


