
30.01.

12.00 

15.00 

16.00 

17.00 

„Miniaturowy domek” zajęcia plastyczne. 

Baw się razem z nami: „Zwierzęta do pary”, „Zwierzątko z gazety” -

  zabawy dla dzieci. 

„Kartka, klej, nożyczki – coś z papieru” - zajęcia kreatywne dla dzieci. 

Turniej tenisa stołowego - gr. młodsza (szkoła podstawowa)

DK Potępa 

GOK Kr. Młyn 

Klub Ziętek 

GOK Kr. Młyn
31.01. 

10.00-12.00 

12.00-14.00 

16.00 

16.00-17.00

18.00 

Studio „Flash Mob Dance” - zajęcia taneczne (gr. młodsza)

Studio „Flash Mob Dance” - zajęcia taneczne (gr. starsza) 

„Raz, dwa, trzy Baba-Jaga patrzy” - zabawy ruchowe dla dzieci. 

„Karnawałowe maski” - zajęcia plastyczne. 

Gramy w warcaby: „Warcaby ukośne”, „Wybijanka” - rozgrywki dla

  młodzieży. 

DK Potępa 

DK Potępa 

Klub Ziętek 

GOK Kr. Młyn 

GOK Kr. Młyn 

01.02. 

Wyjazd do Multikina w Zabrzu 

(szczegóły na plakatach oraz u instruktorów poszczególnych placówek)
02.02. 

13.00 

15.00 

16.00 

17.00 

„Wesoła rywalizacja” - zawody dla dzieci. 

Zabawy z kostką: „Żuczek”, „Rozbójnicy” - zajęcia dla dzieci. 

„Jaka to bajka?” - kalambury dla dzieci. 

Turniej tenisa stołowego – gr. starsza (gimnazjum i starsi). 

DK Potępa 

GOK Kr. Młyn 

Klub Ziętek 

GOK Kr. Młyn 
03.02. 

15.00 

16.00-17.00

16.00-18.15

18.00 

„Słój śniegu” - zajęcia plastyczne. 

Warsztaty plastyczne. 

Bądź widoczny na drodze i baw się bezpiecznie - pokaz filmu „BĄDŹ 

WIDOCZNY NA DRODZE”, odblaskowa kolorowanka i rozdanie 

odblasków przekazanych przez WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO 

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TARNOWSKICH GÓRACH. 

Gramy w „Skojarzenia” - zajęcia dla młodzieży. 

DK Potępa 

GOK Kr. Młyn 

Klub Ziętek 

GOK Kr. Młyn



06.02. 

13.00 

15.00 

16.00 

17.00 

„Gazetka rodzinna” - warsztaty redakcyjne. 

Baw się razem z nami: „Taniec z miotłą”, „Muzyczne pomniki” - zabawy

  dla dzieci. 

„Pudło, pudełko, pudełeczko” - zajęcia plastyczne dla dzieci. 

Turniej bilarda – gr. młodsza (szkoła podstawowa). 

DK Potępa 

GOK Kr. Młyn 

Klub Ziętek 

GOK Kr. Młyn 
07.02. 

10.00-12.00 

12.00-14.00 

16.00 

16.00-17.00 

18.00 

Studio „Flash Mob Dance” - zajęcia taneczne (gr. młodsza)

Studio „Flash Mob Dance” - zajęcia taneczne (gr. starsza) 

Rozgrywki w piłkarzyki – konkurs dla dzieci. 

„Walentynkowe serca” - zajęcia plastyczne. 

„Potyczki milionerów” - rozgrywki dla młodzieży. 

DK Potępa 

DK Potępa 

Klub Ziętek 

GOK Kr. Młyn 

GOK Kr. Młyn 
08.02. 

Wyjazd do Multikina w Zabrzu 

(szczegóły na plakatach oraz u instruktorów poszczególnych placówek)
09.02. 

11.00 

15.00 

16.00 

17.00 

„Ilustratorzy” - tworzymy ilustracje do ulubionej książki. 

Mini-kalambury dla najmłodszych. 

„Filcowe szaleństwo – szyjemy Żyrafy-przytulanki” - zajęcia manualne

  dla dzieci i nie tylko:) 

Turniej bilarda – gr. starsza (gimnazjum i starsi). 

DK Potępa 

GOK Kr. Młyn 

Klub Ziętek 

GOK Kr. Młyn 
10.02. 

14.00 

16.00-17.00 

16.00-18.15 

18.00 

„Zimowe kalambury” - zabawy dla dzieci. 

Warsztaty plastyczne. 

Kodeks Drogowy – co powinien wiedzieć pieszy, rowerzysta i kierowca - 

pokaz filmów na temat przepisów ruchu drogowego i omówienie 

poszczególnych przepisów. 

Maraton gier planszowych. 

DK Potępa 

GOK Kr. Młyn 

Klub Ziętek 

GOK Kr. Młyn 

We wszystkich placówkach GOK-u można będzie dodatkowo pograć: 
w szachy, karty, gry planszowe oraz tenisa stołowego, bilarda (GOK Krupski 

Młyn, DK Potępa), piłkarzyki (Klub Ziętek).

Dodatkowych informacji udzielaj  pracownicy GOK-u pod nr telefon w: ą ó
GOK Krupski M yn (32 284-84-50), ł
Klub w Zi tku (32 284-88-31),ę  

Dom Kultury w Pot pie (32 284-89-18).ę


