
 

 

 

 

PLAN WAKACJI 2013 

W CENTRUM KULTURY W POLSKIEJ CEREKWI 

SIERPIEŃ 

Wakacyjne Warsztaty Twórcze 

„Tęczowe akwarium” - kartonowe akwarium wykonujemy stosując różne techniki plastyczne m.in. 

papieroplastykę, techniki zdobnicze wykorzystujące filc, cekiny, brokaty. Przedstawiony pomysł jest 

czasochłonny ale nie wymaga specjalnych umiejętności. Praca nad akwarium pobudza wyobraźnię, 

uczy kreatywnego spojrzenia na świat. 

„Zakochana żaba” – żaba wykonana z rolki papieru toaletowego i ścinek z folii 

samoprzylepnej, technika prosta i przyjemna. 

„Origami” - sztuka składania papieru znana w Japonii od najdawniejszych czasów, dziś bardzo 

rozpowszechniona i popularna na całym świecie. Główną zasadą origami jest zginanie papieru, 

zazwyczaj kartki w kształcie kwadratu, wzdłuż prostych linii w różnych kierunkach i nakładaniu na 

siebie powstałych płaszczyzn. W sztuce origami możemy wyróżnić takie techniki jak: origami płaskie z 

koła lub kwadratu, origami przestrzenne, modułowe, kirigami. Origami płaskie z koła lub kwadratu to 

dwie proste techniki, które można śmiało wprowadzić do pracy w szkole z dziećmi młodszymi, 

poprzedzając nimi bardziej skomplikowane formy przestrzenne. Techniki te mają duże znaczenie dla 

rozwoju dziecka. 

„Malowanie na szkle” - to technika prosta i przyjemna. Dzieci chętnie tworzą tą techniką wazony 

na Dzień Matki, Babci czy jako prezent na urodziny. Wystarczy zabrać ze sobą słoik po ogórkach ☺ 

 

Kino wakacyjne 

W poniedziałki na zakończenie warsztatów twórczych zagramy znane i lubiane przez dzieci 

przeboje. W repertuarze m.in.: „Muppety” i „Dino mama”. 

WSZYSTKO CO STWORZYMY ZAPREZENTUJEMY PODCZAS FESTYNU KOŃCZĄCEGO 

TEGOROCZNE WAKACJE, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W ŚRODĘ 28 SIERPNIA O GODZ. 10:00 

NA PARKINGU PRZY CENTRUM KULTURY W POLSKIEJ CEREKWI. 

DLA NAJWSZECHSTRONNIEJSZYCH UCZESTNIKÓW PRZEWIDZIELIŚMY NAGRODY. 



 

 

Środa - 07.08.2013, godz. 10:00 
Wakacyjne spotkanie z seniorami – gotujemy z naszymi babciami 

 

Piątek - 09.08.2013, godz. 10:00 
Spotkanie z koniem w LKJ LEWADA w Zakrzowie, na zakończenie 

UWAGA!! Chętni proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się do p. Piotra 
Kanzy w Urzędzie Gminy, pokój nr 11 lub pod nr tel. 532
 

 

 

Poniedziałek - 12.08.2013, godz. 10:00 
Wakacyjne Warsztaty Twórcze – Tęczowe akwarium 
Potrzebne materiały: pudełko tekturowe (np. po butach), farby plakatowe, brokat w kleju i 

sypki, cekiny, koraliki, folie błyszczące, muszelki, piasek, kamyki, gąbka, papi

celofan, klej, pędzel gruby i cienki, taśma klejąca, żyłka, igła, ołówek, nożyczki.

Kino wakacyjne – „Muppety” 

 

Wtorek – 13.08.2013, godz. 11:00 
Wyjazd do kina na film pt. „Smerfy 2”. Zbiórka w Centrum Kultury. 

biletu na seans to 12 zł. UWAGA!! Chętni proszeni są 
zgłaszanie się do p. Piotra Kanzy w Urzędzie Gminy, pokój nr 11 lub pod nr 
tel. 532 539 478. 
 
 

 

PROGRAM NA SIERPIEŃ 2013 

z naszymi babciami ciasteczka. 

na zakończenie ognisko. 

UWAGA!! Chętni proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się do p. Piotra 
Kanzy w Urzędzie Gminy, pokój nr 11 lub pod nr tel. 532 539 478. 

pudełko tekturowe (np. po butach), farby plakatowe, brokat w kleju i 

sypki, cekiny, koraliki, folie błyszczące, muszelki, piasek, kamyki, gąbka, papier kolorowy, 

celofan, klej, pędzel gruby i cienki, taśma klejąca, żyłka, igła, ołówek, nożyczki. 

Zbiórka w Centrum Kultury. Koszt 

UWAGA!! Chętni proszeni są o wcześniejsze 
zgłaszanie się do p. Piotra Kanzy w Urzędzie Gminy, pokój nr 11 lub pod nr 

Poniedziałek - 19.08.2013, godz. 10:00
Wakacyjne Warsztaty Twórcze – Zakochana żab
Potrzebne materiały: papier kolorowy, karton niebiesk

papierze toaletowym, dziurkacz, nożyczki, klej.

Kino wakacyjne – „Dino mama” 

 
Środa - 21.08.2013, godz. 10:00 
Wakacyjne spotkanie z seniorami – gotujemy z naszymi babciami.

 
Piątek - 23.08.2013, godz. 10:00 
Wyjazd na basen do Zakrzowa. Zbiórka w Centrum Kultury. 

proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się do p. Piotra Kanz
Gminy, pokój nr 11 lub pod nr tel. 532
 

 

Poniedziałek - 26.08.2013, godz. 10:00
Wakacyjne Warsztaty Twórcze – Malowanie na szkle
Potrzebne materiały: farby do malowania na szkle, słoik, szklaną przezroczystą butelkę.

 

Środa - 28.08.2013, godz. 10:00 
Mini-Festyn kończący tegoroczne wakacje. 

wszystko to co stworzyliście podczas tegorocznych wakacji. Pokaż
wszystkim efekty naszej całowakacyjnej pracy. 
Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi. 

.2013, godz. 10:00 
Zakochana żaba, origami 

Potrzebne materiały: papier kolorowy, karton niebieski, ścinki folii samoprzylepnej, rolki po 

papierze toaletowym, dziurkacz, nożyczki, klej. 

gotujemy z naszymi babciami. 

Zbiórka w Centrum Kultury.  UWAGA!! Chętni 
proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się do p. Piotra Kanzy w Urzędzie 
Gminy, pokój nr 11 lub pod nr tel. 532 539 478. 

.2013, godz. 10:00  
Malowanie na szkle 

farby do malowania na szkle, słoik, szklaną przezroczystą butelkę. 

Festyn kończący tegoroczne wakacje. UWAGA!! Proszę przynieść 
wszystko to co stworzyliście podczas tegorocznych wakacji. Pokażemy 

wakacyjnej pracy. Miejsce: parking przy 
Szczegóły ukażą się na plakatach. 


