
 

FERIE ZIMOWE W GMINIE 

BOBROWO 

 

Ośrodek Kultury w Bobrowie: 

31 stycznia ( wtorek) godz. 1000  - 1200 

Zajęcia plastyczne pn. „Uroczy świat Pani Zimy”– poznanie różnorodnych technik plastycznych (malowanie farbami, 

kredkami, lepienie z modeliny, z plasteliny itp.). 

1 lutego (środa) godz. 1000- 1300 

Zajęcia plastyczne – wykonywanie masek  i rekwizytów karnawałowych na bal. 

2 lutego (czwartek) - godz. 1300–1500 

„Zanim wrócą bociany” – zajęcia plastyczne – zimowe krajobrazy z puszystym śniegiem, siarczystym mrozem i soplami lodu. 

10 lutego (piątek) godz. 1000 – 1200 

Zajęcia kulinarne – wspólne pieczenie pizzy oraz projekcja filmu animowanego. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie: 

3 luty (piątek)  godz. 1000  - 1200 

Zajęcia plastyczne „Zima wokół nas”- malowanie zimowych krajobrazów, wykonywanie figurek zimowych z plasteliny, 

głośne czytanie wybranych  wierszy o zimie. 

6 luty (poniedziałek) – godz. 1000  - 1200 

Wykonywanie z dziećmi kartek walentynkowych różnymi technikami. Pogadanka na temat znaczenia i historii Walentynek, 

biografia św. Walentego. 

8 luty (środa)  godz. 1000  - 1200 

Zajęcia czytelnicze „Dobre wychowanie wierszem”. Omawianie trzech magicznych słów: „ Proszę, dziękuję, przepraszam”. 

Rozwiązywanie zagadek i kalamburów o zimie. 

 

GBP Bobrowo Filia Małki: 

30 stycznia (poniedziałek ) godz. 900-1100 

Zajęcia plastyczne -  wykonywanie kartek walentynkowych. 

2 luty (czwartek) ) godz. 900-1100 

Zajęcia plastyczne -  wykonywanie masek  karnawałowych oraz elementów strojów. 

 

 

GBP Bobrowo Filia Grzybno: 

3 luty (piątek) godz. 1500-1700 

Zajęcia plastyczne -  wykonywanie kartek walentynkowych. 

10 luty (piątek) godz. 1500-1700 

Zajęcia plastyczne -  wykonywanie masek  karnawałowych oraz elementów strojów. 

Gry i zabawy karnawałowe. 

 

GBP Bobrowo Filia w Kruszynach: 

3 luty (piątek) godz. 1500-1700 

Zajęcia czytelnicze w „Bajkolandii”- zima u dziecięcych literackich bohaterów. 

Konkurs plastyczny na najładniejszą postać bajkową. 

„Wesołe zagadki dla mądrej gromadki” -   krzyżówki, rebusy, kalambury. 

10 luty (piątek) godz. 1500-1700 

Zajęcia ekologiczne „Zwierząt sposoby na zimowe chłody”- o życiu zwierząt  w okresie zimowym. 

„Wyruszam w podróż moich marzeń” – przegląd książek podróżniczych. 

Zajęcia plastyczne – wykonywanie kartek walentynkowych. 

 

GBP Bobrowo – Filia w Nieżywięciu i Wiejski Dom Kultury: 

30 styczeń ( poniedziałek)-  godz. 1500- 1700 

Zajęcia plastyczne -  wykonywanie kartek walentynkowych. 

 „Akademia odkrywców” – ciekawostki  z przyrody, historii, kultury i sztuki. 

31 styczeń ( wtorek) godz. 1100-1300 

Dzień amerykański – muzyczne i kulinarne spotkanie z Ameryką (wspólne przygotowanie hamburgerów). 

2 luty ( czwartek) godz. 1300-1500 

Przygotowania do balu – wykonywanie masek karnawałowych oraz elementów strojów. 

„U nas jest wesoło, bo książki są wokoło” – tematyka zimowa , konkurs „Czytaj jak aktor”- biblioteka wspólnie z WDK. 

9 luty (czwartek) godz. 1000-1300 

Bal karnawałowy –Wiejski Dom Kultury w Nieżywięciu. 
 


