Plan ferii zimowych 2017
w Miejskim Domu Kultury w Kaletach
ul. Lubliniecka 2
od 10.00-20.00
16.01 poniedziałek
Godz. 10.00 Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci –
zapraszamy do udziału wszystkie chętne dzieci do
nowopowstałej sekcji tanecznej prosimy o przybycie
z rodzicem lub opiekunem.
Godz. 10.00-12.00 Trening mażoretek starszych
Godz. 16.00 Spotkania śpiewacze z chórem Sonata –
zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w próbie
Godz. 17.00-20.00 zajęcia sekcji szachowej - zapisy
17.01 wtorek
Godz.15.00 Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży –
przesłuchania i zapisy do poszczególnych grup. Dzieci prosimy
przybycie z rodzicem lub opiekunem.
Godz. 17.00 Zajęcia taneczne - kurs tańca rock and rolla
z grupą Rock Time – zapisy nowych uczestników
18.01 środa
Godz. 10.00-12.00 Trening mażoretek młodszych – zapisy
chętnych dziewczynek do nowo tworzącej się grupy, prosimy o
przybycie z rodzicem lub opiekunem
godz. 18.00 Aerobik
19.01 czwartek
Godz. 10.00 Zapisy dzieci do sekcji tanecznej tańca
towarzyskiego – mistrz Polski południowej
Godz. 12.00 Klub Seniora
Godz. 17.00-20.00 Zajęcia taneczne - kurs tańca rock and rolla
z grupą Rock Time – zapisy nowych uczestników

20.01 piątek
Godz. 16.30-20.00 Skat sportowy
Godz. 17.45 Próba Orkiestry Dętej – możliwość uczestnictwa
w próbie dzieci i młodzieży, wybór instrumentu by móc podjąć
naukę gry na instrumentach dętych (Przesłuchania
godz.17.00)
21.01 sobota
Zespoły muzyczne – próby
Dodatkowe zajęcia dla sekcji według potrzeb
23.01 poniedziałek
Godz. 10.00 Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci –
zapraszamy do udziału wszystkie chętne dzieci do
nowopowstałej sekcji tanecznej prosimy o przybycie
z rodzicem lub opiekunem.
Godz. 10.00-12.00 Trening mażoretek starszych
Godz. 16.00 Spotkania śpiewacze z chórem Sonata –
zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w próbie
Godz. 17.00-20.00 zajęcia sekcji szachowej - zapisy
24.01 wtorek
Godz.15.00 Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży –
przesłuchania i zapisy do poszczególnych grup. Dzieci prosimy
przybycie z rodzicem lub opiekunem.
Godz. 17.00 Zajęcia taneczne - kurs tańca rock and rolla
z grupą Rock Time – zapisy nowych uczestników
25.01 środa
Godz. 10.00-12.00 Trening mażoretek młodszych – zapisy
chętnych dziewczynek do nowo tworzącej się grupy, prosimy
o przybycie z rodzicem lub opiekunem
Godz. 18.00 Aerobik

22.01 czwartek
Godz. 10.00 Przesłuchania dzieci w wieku 10-14 lat do gry na
instrumentach dętych (po zakwalifikowaniu instrument
i nauka darmowa, obecność tylko z rodzicem)
Godz. 12.00 Kub Seniora
Godz. 17.00-20.00 Zajęcia taneczne - kurs tańca rock and rolla
z grupą Rock Time – zapisy nowych uczestników
13.02 piątek
Godz. 16.30.20.00 Skat sportowy
Godz. 17.45 Próba Orkiestry Dętej

Plan ferii Klub w Drutarni 2017r
Poniedziałek 16.01.2017
 Zimowy krajobraz- zajęcia plastyczne
 Turniej gry w kanasta
Wtorek 17.01.2017
 Kramik z różnościami – gry planszowe, zabawy zręcznościowe, układanie
puzzli (na czas)
 Spotkanie z policjantami- bezpieczne ferie
Środa 18.01.2017
 Zajęcia kulinarne
 Kalambury, quizy i krzyżówki
Czwartek 19.01.2017
 Zajęcia plastyczne – wykonanie kartek z okazji „Dnia Babci i Dziadka
 Gry i zabawy ruchowe
Piątek 20.01.2017
 Turniej gry w bilarda
 Gry komputerowe

Poniedziałek 23.01.2017
 Turniej gry w piłkarzyki
 Konkurs gwary śląskie
Wtorek 24.01.2017
 Lepimy bałwana ze śniegu lub z plasteliny
 Gramy o tytuł „Osadnika z Catanu”
Środa 25.01.2017
 Turniej gry w ping-ponga (grupa młodsza)
 Turniej gry w remika
Czwartek 26.01.2017
 Turniej gry w ping-ponga (grupa starsza)

Świat czarno- biały - zajęcia plastyczne
Piątek 27.01.2017


 Konkurs wiedzy o ruchu drogowym
 Wieczór gier komputerowych dla młodzieży

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
Miejski Dom Kultury czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-20.00.
Klub w Drutarni czynny od poniedziałku do piątku w od godz. 13.00-21.00
Marian Lisiecki – dyrektor MDK w Kaletach

