„ F E R I A D A 2 0 1 9 ” w Tułowickim Ośrodku Kultury
I TYDZIEŃ, tj. od 28 stycznia do 1 lutego 2019
Poniedziałek, 28 stycznia 2019
Czas trwania
00

00

10 – 12

1300 - 1700
1400 - 1600
1600 -1800

TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie

Świetlica w Tułowickim Ośrodku Kultury, I piętro- warsztaty
pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją
znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odtłuszczone jajka.
Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do
dyspozycji chętnych gry planszowe, zabawa PIE FACE (z elementem
zaskoczenia), kolorowanki dla najmłodszych, Internet.
Czytam sobie w bibliotece. Program dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat,
wspólne czytanie wybranych lektur i zabawy związane z poznawanymi
tematami. Uczestnicy zostają w bibliotece pod opieką prowadzących.
Nagraj swój hit! Propozycja Studia Piosenki TOK. Masz ochotę
nagrać piosenkę? Nic prostszego! Możesz to zrobić w czasie ferii.

Wtorek, 29 stycznia 2019
Czas trwania
00

13 - 17

00

Goszczowice 830
Ligota Tułowicka
840
Tułowice 850
Skarbiszowice 900
Szydłów 910

TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie

Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do
dyspozycji chętnych gry planszowe, zabawa PIE FACE (z elementem
zaskoczenia), kolorowanki dla najmłodszych, Internet.
Wyjazd na pływalnię Delfin w Krapkowicach. Od 10 00 do 1200
korzystanie z atrakcji parku wodnego (opłata 12zł). Zbiórka w holu
TOK o godz. 840.
Liczba miejsc: 45 (plus opiekunowie)
Od 21stycznia 2019 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700

Środa, 30 stycznia 2019
Czas trwania
00

00

10 – 12

1300 – 1700
1600 - 1800

TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie

Świetlica w Tułowickim Ośrodku Kultury, I piętro- warsztaty
pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją
znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odtłuszczone jajka.
Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do
dyspozycji chętnych gry planszowe, zabawa PIE FACE (z elementem
zaskoczenia), krzyżówki, kolorowanki dla najmłodszych, Internet.
Zaczarowana biblioteka. Propozycja zabaw plastycznych, korzystanie
z dostępnych w bibliotece poradników, eksperymenty i dobra zabawa.
Uczestnicy zostają w bibliotece pod opieką prowadzących.

Czwartek, 31 stycznia 2019
Czas trwania

TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie

Kino sferyczne (https://sferycznekino.pl/filmy-sferyczne), cztery
projekcie różnych filmów. Każda projekcja ok. 45 – 55 minut.
Propozycja dla 25 osób na jeden seans. Zapisy na listę z konkretnym
tytułem, aby dać szansę oglądnięcia projekcji wielu chętnym, jedna
osoba może zapisać się na dwa seanse.
1000 - Kaluokahina – zaczarowana rafa
1100 - Polaris. Tajemnica nocy polarnej
1200 - Tajemnice drzew
1300 - Tajemnice grawitacji – śladami Alberta Einsteina (

1300 - 1700

Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do
dyspozycji chętnych gry planszowe, kolorowanki dla najmłodszych,
Internet.

Piątek, 1lutego 2019
Czas trwania
10

TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie

Goszczowice 10
Ligota Tułowicka
1020
Tułowice 1030
Skarbiszowice 1040
Szydłów 1050

Wyjazd do Opola, do kina. Seans ”Ralph Demolka w Internecie” o
godz. 1215.
Cena 13zł. Zbiórka w holu TOK o godz. 1020

1300 – 1700

Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do
dyspozycji chętnych gry planszowe, krzyżówki, zabawa PIE FACE (z
elementem zaskoczenia), kolorowanki dla najmłodszych, Internet.

Liczba miejsc: 45 (plus opiekunowie)
Od 21 stycznia 2019 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700

„ F E R I A D A 2 0 1 9 ” w Tułowickim Ośrodku Kultury
II TYDZIEŃ, tj. od 4 do 8 lutego 2019
Poniedziałek, 4 lutego 2019
Czas trwania
00

00

10 – 12

1300 - 1700
1400 - 1600

1400 -1600

TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren

Świetlica w Tułowickim Ośrodku Kultury, I piętro- warsztaty
pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją
znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odtłuszczone jajka.
Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do
dyspozycji chętnych gry planszowe, krzyżówki, zabawa PIE FACE (z
elementem zaskoczenia), kolorowanki dla najmłodszych, Internet.
Czytam sobie w bibliotece. Program dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat,
wspólne czytanie wybranych lektur i zabawy związane z poznawanymi
tematami – dobre i złe zachowania. Uczestnicy zostają w bibliotece pod
opieką prowadzących.
Nagraj swój hit! Propozycja Studia Piosenki TOK. Masz ochotę
nagrać piosenkę? Nic prostszego! Możesz to zrobić w czasie ferii.

Wtorek, 5 lutego 2019
Czas trwania
00

13 - 17

00

Goszczowice 1420
Ligota Tułowicka
1430
Tułowice 1440
Skarbiszowice 1450
Szydłów 1500

TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren

Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do
dyspozycji chętnych gry planszowe, krzyżówki, zabawa PIE FACE (z
elementem zaskoczenia), kolorowanki dla najmłodszych, Internet.
Wyjazd na lodowisko na świeżym powietrzu w Nysie. Od 1600 do 1800
jazda na łyżwach. Opłata 11 zł. Na miejscu można wypożyczyć
(3zł/godz. z legitymacją szkolną) i naostrzyć łyżwy (3,50zł) http://www.arn.nysa.pl/obiekty_sportowe/cennik_lodowiska
Liczba miejsc: 45 (plus opiekunowie)
Od 21 stycznia 2019 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700

Środa, 6 lutego 2019
Czas trwania
00

00

10 – 12

1300 - 1700
1600 - 1800

TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren

Świetlica w Tułowickim Ośrodku Kultury, I piętro- warsztaty
pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją
znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odtłuszczone jajka.
Możliwość spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do dyspozycji
chętnych gry planszowe, krzyżówki, zabawa PIE FACE (z elementem
zaskoczenia),kolorowanki dla najmłodszych, Internet.
Zaczarowana biblioteka. Propozycja zabaw plastycznych, korzystanie
z dostępnych w bibliotece poradników, eksperymenty i dobra zabawa.
Uczestnicy zostają w bibliotece pod opieką prowadzących.

Czwartek, 7 lutego 2019
Czas trwania
Goszczowice 820
Ligota
Tułowicka830
Tułowice 840
Skarbiszowice 850
Szydłów 900

1300 - 1700

TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren

Wyjazd do Opola, na Rollkowisko, start zabawy godz. 1000 do 1200.
Cena 4zł za wejście, wypożyczenie rolek na miejscu 5 zł. Zbiórka w
holu TOK o godz.830.
Liczba miejsc: 45 (plus opiekunowie)
Od 21stycznia 2019 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700
Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do
dyspozycji chętnych gry planszowe, krzyżówki, zabawa PIE FACE (z
elementem zaskoczenia),kolorowanki dla najmłodszych, Internet.

Piątek, 8 lutego 2019
Czas trwania

1300 - 1700
1200 - 1500

TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / teren

Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do
dyspozycji chętnych gry planszowe, krzyżówki, zabawa PIE FACE (z
elementem zaskoczenia), kolorowanki dla najmłodszych, Internet.
Zakończenie „Feriady”. Zabawa w podchody. Po powrocie ognisko z
pieczeniem kiełbasek, gorąca herbata. W razie niepogody zajęcia na
terenie ośrodka.

W przypadku nie korzystania z wyjazdu, pieniądze będą zwracane (Państwa wpłaty to depozyt na
opłaty wejściówek). Wolne miejsce na liście wycieczki osoba rezygnująca może zaproponować innej.
Zmianę taką należy zgłosić w celu przygotowania oświadczenia – zgody rodzica na udział i
uaktualnienia listy osobowej wycieczki.
Kierowca zabierając dzieci z poszczególnych miejscowości, odjeżdża z miejsca zbiórki o określonej w
planie ferii godzinie.

Tułowicki Ośrodek Kultury, ul. Porcelanowa 8
Tel.: 77 4600672, wew. 22 – Dyrektor Helena Wojtasik, wew. 24 – Anna Rup, 25-Dorota
Garbiec.

