
Ferie Zimowe z GOKiS  

2019 

I tydzień 

11.02.2019 (poniedziałek) 

11.00-14.00 – „Ruch to zdrowie- żyj zdrowo i wesoło” (hala sportowa w Szkole Podstawowej 

w Starym Polu) 

12.02.2019 (wtorek) 

12.00-14.00 –  „Zimowe warsztaty teatralne” (otwarte warsztaty teatralne) 

12.00–14.00 - „Komputer pod kontrolą” (edukacyjne gry komputerowe)  

15.00-16.30 -  „Śpiewać każdy może” (otwarte warsztaty wokalne) 

13.02.2019 (środa)  

Uwaga Wycieczka!!! - wyjazd na lodowisko do Elbląga (obowiązują wcześniejsze zapisy) 

(godzina 11.00 - wyjazd uczestników sprzed GOKiS, całkowity koszt wyjazdu wynosi  

5 zł/osoba. Cena zawiera: bilet wstępu dodatkowo możliwość wypożyczenia łyżew na miejscu 

w cenie 7 zł. Planowany powrót ok. godz. 15.00, wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna. 

Całkowity koszt przejazdu autokarem został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego 

Sołectwa Stare Pole.) 

14.02.2019 (czwartek) 

12.00-14.00 – „Przystanek Plastyka” (podczas zajęć plastycznych uczestnicy będą mieli 

możliwość rozwijać kreatywność i jednocześnie dobrze się bawić) 

12.00-15.00 - „Staropolski Klub Fantastyki” (gry planszowe dla dzieci) 

15.00-16.30 -  „Śpiewać każdy może” (otwarte warsztaty wokalne) 

15.02.2019 (piątek) 

12.00-14.00 –  „Zimowe warsztaty teatralne” (otwarte warsztaty teatralne) 

12.00-15.00 – „Staropolski Klub Fantastyki” (gry fabularyzowane dla młodzieży) 

15.15-16.45 –  „ Taneczna zima” (otwarte warsztaty tańca nowoczesnego) 

 

 



II tydzień 

18.02.2019 (poniedziałek) 

11.00-14.00 – „Ruch to zdrowie- żyj zdrowo i wesoło” (hala sportowa w Szkole Podstawowej 

w Starym Polu) 

19.02.2019 (wtorek) 

12.00-14.00 – Warsztaty BALONOWE (pokazy modelowania balonów, kalambury oraz 

modelowanie baloników przez uczestników zajęć, ze względów organizacyjnych obowiązują 

wcześniejsze zapisy) 

12.00–14.00 - „Komputer pod kontrolą” (edukacyjne gry komputerowe)  

15.00-16.30 -  „Śpiewać każdy może” (otwarte warsztaty wokalne) 

20.02.2019 (środa) 

Uwaga Wycieczka!!! – wyjazd do Innego Świata w Krastudach (obowiązują wcześniejsze 

zapisy) 

Podczas spotkania przeniesiemy się do Innego Świata a tam m.in. zabawa terenowa pt.  

„W poszukiwaniu Krastudzkiego niedźwiedzia” 

 (godzina 9.00 - wyjazd uczestników sprzed GOKiS, całkowity  koszt wyjazdu wynosi  

35 zł/osoba. Cena zawiera: zaplanowane atrakcje oraz ognisko, kiełbaski i pieczywo. Koszt 

przejazdu autokarem został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Stare 

Pole. Planowany powrót ok. godz. 15:00, wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna.  

Uwaga! Ubrać się ciepło - stosownie do pogody i przewidzianych atrakcji). 

21.02.2019 (czwartek) 

12.00-14.00 - „Przystanek Plastyka” (podczas zajęć plastycznych uczestnicy będą mieli 

możliwość rozwijać kreatywność i jednocześnie dobrze się bawić) 

12.00–15.00 - Kino Sferyczne - filmy pod kątem 360°, atrakcyjne widoki, niesamowite 

efekty dźwiękowe i przekonujące głosy lektorów. W trakcie pokazu widzowie oglądają 

trójwymiarową przestrzeń, która zmienia u odbiorcy wizualne i fonetyczne odczucia. 

Kosmos, spadające gwiazdy, głębia oceanu, a do tego obracający się obraz, tworzą 

realistyczne widowisko. (ze względów organizacyjnych obowiązują wcześniejsze zapisy) 

Orientacyjne wejścia na pokaz:  

godz. 12.00 – dzieci w wieku  przedszkolnym,  

godz. 13.00 – klasy I – III,  

godz. 14.00 – klasy IV – VII,  



godz. 15.00 – młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorośli 

Nie przegap okazji by zanurzyć się w świat pełen tajemnic. Niepowtarzalne widoki z głębin 

oceanu i przestrzeni kosmicznej!  

12.00-15.00 - „Staropolski Klub Fantastyki” (gry planszowe dla dzieci) 

15.00-16.30 -  „Śpiewać każdy może” (otwarte warsztaty wokalne) 

22.02.2019 (piątek) 

12.00-14.00 –  Warsztaty ORIGAMI (podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się  

z podstawowymi zasadami japońskiej sztuki składania papieru pod okiem Pani Moniki,  

ze względów organizacyjnych obowiązują wcześniejsze zapisy) 

12.00-15.00 – „Staropolski Klub Fantastyki” (gry fabularyzowane dla młodzieży) 

15.15-16.45 –  „ Taneczna zima” (otwarte warsztaty tańca nowoczesnego) 

 

UWAGA! Na wszystkie wycieczki i warsztaty obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, 

których można dokonywać do 6 lutego 2019 r. w GOKiS, tel. 55 271 35 10 lub 504 248 

895. Liczba miejsc na wycieczki jest ograniczona. Decyduje kolejność zapisu i wpłaty! 

Wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna (dostępna w biurze GOKiS). Wszyscy 

uczestnicy wyjazdów zostaną objęci ubezpieczeniem sfinansowanym przez GOKiS. 

Całkowity koszt warsztatów i przejazdów autokarem został sfinansowany ze środków 

funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Pole. 

Podczas zajęć w GOKiS uczestników ferii obowiązuje zmiana obuwia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


