
GMINNY OŚRODEK KULTURY, PROMOCJI TURYSTYKI I SPORTU BYSTRA-SIDZINA W SIDZINIE oraz ŚWIETLICA 

U SIÓSTR ZAKONNYCH W SIDZINIE GÓRNEJ 

34-236 Sidzina 998 

 zapraszają na 

FERIE ZIMOWE 2018 rok 

 

Już niebawem rozpoczynają się tegoroczne ferie zimowe. Przerwa w nauce z pewnością ucieszy większość dzieci i młodzieży. 
Dla tych, którzy nie mają pomysłu, jak ich pociechy mogą spędzić ten wolny czas, mamy kilka ciekawych propozycji. 
 

Plan ferii zimowych 2018r. 

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 1100-1500 

 
 

12.02.2018r.-,,TANECZNY PONIEDZIAŁEK’’- rozpoczęcie ferii tanecznym krokiem. Zajęcia integracyjne-dzieci ze świetlicy z Bystrej Podhalańskiej i Sidziny 

- integracja przez zabawę., mini dyskoteka, zabawy- taneczno-ruchowe, gry planszowe, zespołowe. Konkursy z nagrodami. (Zajęcia w GOKPTiS) 

13.02.2018r.-„USZYTY WTOREK”- dzieci pod okiem specjalnego gościa będą mogły uszyć zimowe bałwanki, walentynkowe serduszka lub etui z filcu na 

telefon. (Zajęcia w GOKPTiS) 

14.02.2018r.-„ZIMOWA ŚRODA”- w zależności od pogody wyjście na sanki, lepienie największego bałwana i innych rzeźb ze śniegu (obowiązkowo 

odpowiedni strój na wyjście w teren) lub zajęcia plastyczne. (Zajęcia u Sióstr Zakonnych w Sidzinie Górnej) 

15.02.2018r.-„ŚLISKI CZWARTEK”- wyjazd na lodowisko do Rabki-Zdrój- koszt we własnym zakresie, obowiązkowo kask i strój. Koszty: wejście na 

lodowisko- 10 zł, wypożyczenie łyżew-7 zł, pociąg 8 zł.(jeśli ktoś posiada swoje własne łyżwy nie musi ich wypożyczać). Dowóz na stację kolejową do 

Bystrej Podhalańskiej i odbiór dziecka we własnym zakresie. Wyjazd ze stacji Bystra Podh. godz. 09.17, powrót  z Rabki-Zdrój- ok. godz. 16.00. (ilość 

miejsc ograniczona, obowiązkowe zapisy). 

16.02.2018r.-„MUZEALNY PIĄTEK”- warsztaty kulinarne w Skansenie- połączone z opowieściami przenoszącymi do dawniejszych czasów.„Dawne i 

obecne zabawy ruchowe”– zajęcia z dziećmi jak bawiono się dawniej a jak bawimy się dziś. Dojazd i powrót we własnym zakresie. (Zajęcia w Skansenie w 

Sidzinie). 

19.02.2018r.- „PLASTYCZNY PONIEDZIAŁEK’’- zajęcia plastyczne- kolorowe lampiony ze słoika, zimowy kolaż z gazet, malowanie i ozdabianie bałwanków 

metodą dowolną. (Zajęcia w GOKPTiS) 

20.02.2018r.-,,MAGICZNY WTOREK’’- Specjalni goście z firmy ,,Famiga’’ w tym: 

- MAGIK & WARSZTATY CYRKOWE 

- SZALENI NAUKOWCY 

(obowiązkowe zapisy!!!) (Zajęcia sala GOKPTiS) 

21.02.2018r.- „SKOCZNA ŚRODA”- wycieczka do Krakowa do ,,GO JUMP- parku trampolin i kina .Koszt: 19 zł-wejście na 1 godz. do parku trampolin, 5 zł- 

skarpetki antypoślizgowe, kino 14 zł. Dzieci klas I-IV- obowiązkowo opiekun. Opiekun nie płaci za wejście do parku jeżeli nie korzysta z trampolin. (ilość 

miejsc ograniczona, obowiązkowe zapisy!!!) 

-wyjazd o godz. 09.00-obok kościoła w Sidzinie.  

-wejście do parku trampolin- 11.00-12.00 

-kino- ok. godz. 13.00-seans będzie podany tydzień przed wycieczką, ponieważ kino nie ustala tak wcześnie seansu tylko z tygodniowym wyprzedzeniem. 

22.02.2018r.-,,PLASTYCZNY CZWARTEK’’- malowany świat – zajęcia plastyczne. Własnoręczne wykonywanie ozdób karnawałowych, masek, czapeczek, 

tworzenie kolorowych masek zwierząt i bohaterów bajkowych oraz ozdabianie ich według własnego pomysłu. Zajęcia kulinarne- karnawałowy chrust, 

faworki. 

23.02.2018r.-,,MALARSKI PIĄTEK’’- „Pędzlem i nie tylko” -zajęcia z malarstwa dla dzieci – poznajemy różne techniki malowania na szkle. Na zakończenie 

ferii dyskoteka i konkurs na najpiękniejszy i najbardziej oryginalny strój dowolnej postaci z bajki. (Zajęcia w GOKPTiS) 

 

Zapisy dzieci na ferie przyjmujemy w godzinach 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 182699001 lub 500139508 lub osobiście w Gminnym Ośrodku 

Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra- Sidzina w Sidzinie. 


