
 

 

 

MIEJSKI DOM KULTURY W KOLBUSZOWEJ  

ZAJĘCIA WAKACYJNE 

„WAKACJE Z KULTURĄ 2019” 

od 1 lipca do 26 lipca 
 

 

 

Godziny zajęć wakacyjnych w placówkach MDK     

  

Nazwa Placówki Godziny otwarcia Godziny zajęć wakacyjnych informacje 

1. Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej Poniedziałek- piątek 

8.00 – 16.00 

9.00- 13.00 W razie 

potrzeby do 

21.00   

2. Filia w Kolbuszowej Górnej Poniedziałek- piątek 

8.00- 16.00 

9.00- 13.00  

3. Świetlica w Domatkowie Poniedziałek- piątek 

8.00- 16.00 

9.00- 13.00  

4. Świetlica w Świerczowie Poniedziałek- piątek 

8.00- 14.00 

9.00- 13.00  

5. Świetlica w Kłapówce 

 zajęcia od 29 lipca do 14 sierpnia  

Poniedziałek- piątek 

8.00- 15.00 

9.00- 13.00  

 

 

 

 



 

 

 

OGÓLNE PLANY ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W PLACÓWKACH 

 

 

 

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej od 01. 07. 2019 
Zajęcia wakacyjne 9.00- 13.00 Zajęcia między świetlicowe 

 

Uwagi 

- kulinarne- przygotowywanie prostych potraw 26.07.2019 Zakończenie wakacji 

Piknik integracyjny dla wszystkich  
 

 

 

 

Osoby 

odpowiedzialne: 

Genowefa Wąsik  

Mirosław Wilk  

Stanisław Długosz * 
(*z wyłączeniem czasu na 

przygotowanie projektu) 

- fotograficzne i filmowe  

- techniczne i konstrukcyjne Mini dyskoteki 

- sportowo rekreacyjne na basenie i w plenerze Konkursy między świetlicowe 

- tenis stołowy 

- piłka siatkowa i nożna 

- konkursy plastyczne 

- plastyczne- wykonywanie prac płaskich, przestrzennych, 
malowanie, rysowanie, wycinanie, wyklejanie. 

Wyjazdy do kina 

- wokalne- karaoke Ogniska 

 -wycieczki i spacery  

- gry i zabawy sportowe  

- zajęcia adaptacyjne- m.in. wytworzenie więzi w grupie  

- wyjścia na basen  

 

 

 



 

Filia w Kolbuszowej Górnej od 01.07.2019 
Zajęcia wakacyjne 

9.00- 13.00 

Zajęcia między świetlicowe 

 

Uwagi 

- kulinarne- przygotowywanie prostych potraw 26.07.2019 Zakończenie wakacji 

Piknik integracyjny dla wszystkich 
 

Osoba 

odpowiedzial

na: 

Krzysztof 

Kłoda  

 

- informatyczne i internetowe  

- wycieczki i spacery Wyjazdy do kina 

- techniczne i konstrukcyjne Wyjazdy na basen 

- wokalne- karaoke Mini dyskoteki 

- gry i zabawy sportowe Ogniska 

- zajęcia adaptacyjne- m.in. wytworzenie więzi w grupie  

 

 

Filia Miejskiego Domu Kultury w Domatkowie  od 01.07.2019 
Zajęcia wakacyjne 

9.00- 13.00 

Zajęcia między świetlicowe 

 

Uwagi 

- kulinarne- przygotowywanie prostych potraw 26.07.2019 Zakończenie wakacji 

Piknik integracyjny dla wszystkich 
 

Osoba 

odpowiedzial

na: 

Elżbieta 

Drapała  
 

- informatyczne i internetowe  

- techniczne i konstrukcyjne Wyjazdy do kina 

- sportowo rekreacyjne, Wyjazdy na basen 

- manualne, rękodzielnicze Mini dyskoteki 

- zajęcia plastyczne- wykonywanie prac płaskich, przestrzennych, 
malowanie, rysowanie, wycinanie, wyklejanie 

Ogniska 

-wycieczki i spacery  

- zajęcia adaptacyjne- m.in. wytworzenie więzi w grupie   

 



Filia Miejskiego Domu Kultury w Świerczowie od 01.07.2019 
Zajęcia wakacyjne 

9.00- 13.00 

Zajęcia między świetlicowe 

 

Uwagi 

- zajęcia kulinarne- przygotowywanie prostych potraw 26.07.2019 Zakończenie wakacji 

Piknik integracyjny dla wszystkich 
 

Osoba 

odpowiedzial

na: 

Andrzej 

Serafin  
 

-zajęcia informatyczne i internetowe  

- zajęcia fotograficzne i filmowe Wyjazdy do kina 

- zajęcia techniczne i konstrukcyjne Wyjazdy na basen 

- wycieczki i spacery Mini dyskoteki 

- zajęcia plastyczne- wykonywanie prac płaskich, przestrzennych, 
malowanie, rysowanie, wycinanie, wyklejanie 

Ogniska 

 

 

Filia Miejskiego Domu Kultury w Kłapówce od 29.07- 14.08 2019 
Zajęcia wakacyjne 

9.00- 13.00 

Zajęcia między świetlicowe 

 

Uwagi 

- zajęcia kulinarne- przygotowywanie prostych potraw  Osoba 

odpowiedzial

na: 

Genowefa 

Wąsik  
 

-zajęcia informatyczne i internetowe  

- zajęcia fotograficzne i filmowe Wyjazdy do kina 

- zajęcia techniczne i konstrukcyjne Wyjazdy na basen 

- wycieczki i spacery Mini dyskoteki 

- zajęcia plastyczne- wykonywanie prac płaskich, przestrzennych, 
malowanie, rysowanie, wycinanie, wyklejanie 

Ogniska 

 


