
ROZKŁAD JAZDY NA 
 
 
 
 
 
 

I TYDZIEŃ 
Poniedziałek, 3 lutego (sala konferencyjna) 

godz. 10.00 - Artystyczne ferie! (zajęcia plastyczne, origami, decoupage) (GOK) 
godz. 12.00 - Dzień z filmem (bajki i filmy na wielkim ekranie) (GOK, Biblioteka) 
godz. 16.30 – 19.00 – Muzyczne podróże (zajęcia instrumentalne) (prowadzi Amelia Hojczyk-Więcek) 

 

 

 

 
 

 

Wtorek, 4 lutego (zbiórka przy GOK) 

godz. 9.00 – 12.00 – Muzyczne podróże (zajęcia instrumentalne) (prowadzi Amelia Hojczyk-Więcek) 
godz. 10.00 - Jak Wojtek został strażakiem - wycieczka do OSP, zwiedzanie wozu, pokaz sprzętu  
 

Środa, 5 lutego (sala konferencyjna) 

godz. 10.00 - Planszostrada (turniej gier planszowych, quizy tematyczne, gry logiczne, TWISTER i wiele innych) (GOK) 
godz. 12.00 - Zabawa w teatr (warsztaty teatralne, improwizacja, nauka gry i ruchu scenicznego, wystawianie 
własnych scenek) (Biblioteka) 
godz. 16.30 – 19.00 – Muzyczne podróże (zajęcia instrumentalne) (prowadzi Amelia Hojczyk-Więcek) 
 

Czwartek, 6  lutego (sala konferencyjna) 

godz. 10.00 - Artystyczne ferie! (zajęcia plastyczne, origami, decoupage) (GOK) 
godz. 9.00 – 12.00 – Muzyczne podróże (zajęcia instrumentalne) (prowadzi Amelia Hojczyk-Więcek) 
godz. 13.00 – Poznajemy naszą gminę (zajęcia na podstawie książki „Gmina Perzów. Zarys dziejów” (Biblioteka)  
 

Piątek, 7 lutego (sala sportowa) 

godz. 10.00 - Turniej gier i zabaw o Nagrodę Wójta Gminy Perzów 
 

Sobota, 8 lutego, od godz. 15.00 
Punkt Biblioteczny w Domasłowie 

Bal Karnawałowy dla przedszkolaków i dzieci z klas 1-3 mieszkających w Domasłowie 
karaoke, konkursy i zabawy 

 

II TYDZIEŃ                                                Poniedziałek, 10 lutego (zbiórka przed GOK) 

godz. 10.00 - KULIG Z OGNISKIEM! (wymagana zgoda rodzica) (w razie braku śniegu GRY I ZABAWY DLA DZIECI) 
(GOK) 

Środa, 12 lutego (sala konferencyjna) 

godz. 10.00 - Planszostrada (turniej gier planszowych, quizy tematyczne, gry logiczne, TWISTER i wiele innych) (GOK) 
godz. 12.00 - Zabawa w teatr (warsztaty teatralne, improwizacja, nauka gry i ruchu scenicznego, wystawianie 
własnych scenek) (Biblioteka) 

Czwartek, 13 lutego (sala konferencyjna) 

godz. 10.00 - Artystyczne ferie! (zajęcia plastyczne, origami, decoupage) (GOK) 
godz. 12.00 - Dzień z filmem (bajki i filmy na wielkim ekranie) (GOK, Biblioteka) 
 

Piątek, 14 lutego (zbiórka przed GOK) 

godz. 10.00 - WYJAZD NA BASEN DO OSTRZESZOWA (wymagana zgoda rodzica + koszty biletu)  
 

Niedziela, 16 lutego (sala sportowa) 

Otwarte Mistrzostwa Gminy Perzów w Tenisie Stołowym o puchar Wójta Gminy Perzów 
UWAGA:  

 każdego dnia uczestnicy zajęć otrzymają poczęstunek 

 zgody rodzica do pobrania na stronie gok.perzow.pl oraz w biurze GOK 

 w trakcie ferii odbędzie się również spotkanie dzieci z Policjantem, szczegółowy termin pojawi się na stronie GOK. 

 PRZEZ CAŁE FERIE PUNKT BIBLIOTECZNY W DOMASŁOWIE CZYNNY W GODZ. 9 - 17  
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, Biblioteka Publiczna w Perzowie, Pełnomocnik Wójta Gminy Perzów ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 


