
Plan Ferii zimowych 2017 z M-GOK Kłecko

Data Plan zajęć Pkt Koszt

30.01.17
Poniedziałek

8:30 - Wyjazd do Gniezna – zwiedzanie teatru, komendy policji oraz pogadanka na temat 
bezpieczeństwa w czasie ferii, zwiedzanie Muzeum Zabytków Kultury Technicznej połączone
z warsztatami - zapisy
17:00 - Spotkanie z Ewą Niespodzianą, uczestniczką ostatniej edycji programu „Top 
Model”. Jak wygląda życie modelki, jak wygląda program Top Model, sesje zdjęciowe z 
modelką, jak pozować do zdjęć, nauka chodzenia po wybiegu

10 20 zł.

31.01.17
Wtorek

11:00-12:30 - ¡Hola!  – nauka podstaw języka hiszpańskiego z Panią Darią – zapisy
13:00-14:00 - „Hands up” - zajęcia ruchowe w języku angielskim z Panią Darią
16:00-18:00 - Najnowsze gry planszowe – zajęcia prowadzi Ola i Irka
17:00-18:00 - „Fit and Jump z Agą” trampoliny - zapisy

10
10
10
10 5 zł

1.02.17
Środa

10:00 - Wyjazd na narty do Chodzieży. W cenie: przejazd, instruktor, narty, buty, stok, 
ubezpieczenie (ok. 3 godz. na stoku) – zapisy (wyjazd uzależniony od pogody)
11:00-12:30 - ¡Hola!  – nauka podstaw języka hiszpańskiego z Panią Darią – zapisy
13:00-14:00 - „Hands up” - zajęcia ruchowe w języku angielskim z Panią Darią
17:00-19:00 - Warsztaty malarskie z artystą malarzem Bartoszem Muszyńskim

10
10
15

90 zł.

2.02.17
Czwartek

11:00, 12:20,13:40 - Robotyka – budujemy modele maszyn i zwierząt, wyposażamy w silnik 
i czujniki, podłączamy do komputera i programujemy w prostym programie graficznym – 
zapisy
16:00-18:00 - Bal karnawałowy przebierańców – przedszkole, szkoła podstawowa

10

3.02.17
Piątek

10:00 - Kino malucha – film animowany dla dzieci na dużym ekranie
15:00-17:00 - Rajd pieszy na plażę, pokaz morsowania, pokaz ratownictwa 
lodowego/wodnego (OSP Kłecko) ognisko, kiełbaski - zapisy
17:00-19:00 - Najnowsze gry planszowe – zajęcia prowadzi Ola i Irka
18:00-19:00 -„Fit and Jump z Agą” - trampoliny, zapisy

15
20

10
10

5 zł.

5 zł

5.02.17
Niedziela

13:00-18:00 - Modele zdalnie sterowane na makiecie 8-metrowej – zabawa samochodzikami
dla całych rodzin 

6.02.17
Poniedziałek

10:30 – Wyjazd do Poznania do „Jump Areny” (trampoliny) www.jumparena.pl (obornicka)
16:00 - Turniej tenisa stołowego – kategoria szkoła podstawowa i Open

50 zł.

7.02.17
Wtorek

10:00 - Kino malucha – film animowany dla dzieci na dużym ekranie
16:00-18:00 - Najnowsze gry planszowe – zajęcia prowadzi Ola i Irka
17:00-18:00 -„Fit and Jump z Agą” - trampoliny - zapisy

15
10
10 5 zł

8.02.17
Środa

10:00 - Termy Maltańskie (3h), McDonald's (na własny koszt)
17:00-19:00 - Warsztaty malarskie z artystą malarzem Bartoszem Muszyńskim 15

50 zł

9.02.17
Czwartek

10:30 - Wyjazd do klubu zabaw„Fantazja”- dyskoteka, animacje, szwedzki stół - zapisy
17:00-20:00 - Bal karnawałowy przebierańców - gimnazjum

25 zł

10.02.17
Piątek

10:00 - Turniej FIFA 2017 na XBOX ONE – kategoria szkoła podstawowa i gimnazjum
17:00 - Sztuka teatralna „O Pięknej Parysadzie i Ptaku Bulbulezarze” w wykonaniu teatru 
Babainu. 15

12.02.17
Niedziela

14:00 - Powiatowy Konkurs Piosenki „Złoty Mikrofon Powiatu Gnieźnieńskiego”.

Osoby z największą ilością zdobytych punktów otrzymają nagrody.
Spotkania odbywają się w M-GOK na 15 min. przed planowanym wyjazdem oraz 10 min. przed  
rozpoczęciem zajęć.
Zajęcia odbywają się pod okiem opiekunów i instruktorów.
Zapisy na wyjazdy  najpóźniej na 2 dni przed datą wyjazdu, ilość miejsc ograniczona. 

http://www.jumparena.pl/


Dodatkowo – codziennie w sali M-GOK - gry świetlicowe, planszowe, szachy, warcaby i inne.


