
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 

oraz 

Instruktorka Klubu w Drutarni 

 

zapraszają dzieci i młodzież 

do udziału w zajęciach w czasie ferii zimowych 

 

 

 

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku                    

w godzinach od 10.00 do 18.00 do Klubu w Drutarni. 

 

Do dyspozycji dzieci są puzzle, gry planszowe, stół do bilarda, 

stół do tenisa stołowego, piłkarzyki. 

 

Dzieci uczestniczące w zajęciach mają zapewnioną opiekę. 

 

Niezbędna jest zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach 

udzielona na piśmie (na tej podstawie instruktorka prowadzi 

dziennik zajęć). 

 

Zapisy dzieci trwają do 8 lutego pod nr tel. 503 839 304 

 

Organizator nie zapewnia dzieciom wyżywienia – dzieci mogą 

wyjść na obiad do domu (po zgłoszeniu tego instruktorce) lub 

spożyć przyniesiony z domu posiłek. 

 

 

 

 

 

 



Plan ferii 

 
Poniedziałek 11.02.2019 

 

- spotkanie z policjantem (prelekcja na temat: bezpiecznie 

spędzamy czas wolny); 

- trening mażoretek – możliwość zapisania się do grupy. 

 

Wtorek 12.02.2019 

 

- turniej gry w piłkarzyki; 

- zajęcia taneczne – możliwość zapisania się do grupy Rock 

Time. 

 

Środa 13.02.2019 

 

- turniej gry w bilarda; 

- zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci. 

 

Czwartek 14.02.2019 

 

- ognisko z pieczeniem kiełbasek (dzieci przynoszą swoje 

 kiełbaski); 

- zajęcia taneczne – możliwość zapisania się do grupy Rock 

Time. 

 

Piątek 15.02.2019 

 

- zajęcia plastyczne – tworzymy plakat pt. Zimą zdrowo na 

sportowo; 

- zajęcia z tańca nowoczesnego – możliwość dołączenia do 

grupy tanecznej. 

 

 

 



Poniedziałek 18.02.2019 

 

- turniej gry w tenisa stołowego; 

- trening mażoretek. 

 

Wtorek 19.02.2019 

 

- wyjazd na lodowisko do Woźnik – pod warunkiem zebrania 

się grupy (koszty przejazdu pokrywają rodzice); 

- zajęcia taneczne – możliwość zapisania się do grupy Rock 

Time. 

 

Środa 20.02.2019 

 

- zajęcia kulinarne – samo zdrowie – robimy sałatkę 

owocową (produkty przynoszą dzieci); 

- zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci. 

 

Czwartek 21.02.2019 

 

- zajęcia kulinarne cz. 2. - kanapkowe buźki i ludziki 

(produkty przynoszą dzieci); 

- zajęcia taneczne – możliwość zapisania się do grupy Rock 

Time. 

 

Piątek 22.02.2019 

 

- wyjazd do kina – pod warunkiem zebrania się grupy (koszty 

przejazdu i biletu pokrywają rodzice); 

- zakończenie ferii – wręczenie nagród za udział i wygraną           

w turniejach. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 
 

Dyrektor MDK w Kaletach  

Marian Lisiecki 


