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Ferie zimowe na terenie gminy Staszów 2015 – TYDZIEŃ 1
16.02

PONIEDZIAŁEK
17.02 

WTOREK
18.02 

ŚRODA
19.02 

CZWARTEK
20. 02 

PIĄTEK
21.02 

SOBOTA

  

 STASZOWSKI 
OŚRODEK
KULTURY

Sala klubowa
Zajęcia plastyczne dla

dzieci 
(od godz. 11)

Sala lustrzana
Warsztaty muzyczne  -

perkusja 
(od godz. 15)

Sala lustrzana
warsztaty taneczne dla

dzieci i nie tylko
(od godz 15)

Sala widowiskowa
Film dla dzieci 
(od godz. 16)

Sala widowiskowa
„Czerwony kapturek”

spektakl dla dzieci teatr
„ART–RE” z Krakowa. 

(od godz. 17.00)
Sala

widowiskowa
sobotnie

przedpołudnie z
bajką dla dzieci.

(od godz. 11)

Sala klubowa
Spotkanie z kulturą

rycerską 
(od godz. 16)

Sala widowiskowa
Film dla dzieci i

młodzieży 
(od godz. 17)

Sala widowiskowa
Film dla dzieci 
(od godz. 16)

Sala klubowa
Zajęcia plastyczne dla

dzieci
(od godz. 17.30)

Galeria „Piwnice”
Klub Gier ARCANUM.

(od godz. 18)

Galeria „Piwnice”
Klub Gier ARCANUM

gry planszowe
(od godz 11-15)

Galeria „Piwnice”
Klub Gier ARCANUM

gry planszowe
(od godz. 11-15) 

O
S
i
R

Hala
sportowa ul.
Mickiewicza

Zimowa Akademia
Karate

(od godz. 18 – 20)

X  Turniej Dzikich
Drużyn w Piłce Nożnej
halowej - rocznik 2002 

i młodszy
(od godz. 9-15)

X  Turniej Dzikich
Drużyn w Piłce Nożnej
halowej - rocznik 1999 

i młodszy
(od godz. 9-15)

X  Turniej Dzikich
Drużyn w Piłce Nożnej
halowej - rocznik 1996 

i młodszy
(od godz. 9-15)

Marsz nordic
walking –
ognisko na
Golejowie

(od godz. 14-19)

Warsztaty cheerleaders
(od godz. 14.30–16)

Warsztaty koszykówki 
dla klas IV-VI

(od godz. 15-16.30)

Warsztaty piłki ręcznej.
Klasy I-III

(od godz. 15-16)

Badminton dla 
dzieci i młodzieży
(od godz. 16-19)

Warsztaty piłki ręcznej.
Klasy IV-VI

(od godz. 16.30-18)

Warsztaty piłki ręcznej
Klasy IV-VI

(od godz. 16-17.30)

Badminton dla
dorosłych

(od godz. 20-21.30)

Zimowa Akademia
Karate

(od godz. 18 – 20)

Gry zespołowe
siatkówka, koszykówka

(od godz. 17.30-19
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MIEJSCE 16.02
PONIEDZIAŁEK

17.02 
WTOREK

18.02 
ŚRODA

19.02 
CZWARTEK

20. 02 
PIĄTEK

21.02 
SOBOTA

Boisko 
Orlik 2012

Otwarty trening 
piłki nożnej 

(od godz. 11-14)

Otwarty trening 
piłki nożnej 

(od godz. 11-14)

Pozostałe
Nordic walking 

w parku A. Bienia
(od godz. 18-19)

Marsz Nordic Walking
– Koniemłoty –

Grzybów. Zwiedzanie 
Huty Szkła

(od godz. 9-15)

Badminton dla 
dzieci i młodzieży 
w LO w Staszowie
(od godz. 16-18)

Nordic walking 
w parku A. Bienia

(od godz. 18-19.30)
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A

Filia w
Wiśniowej

Warsztaty z quillingu-
kartki na Dzień Kobiet

(10.00 – 12.00)

Warsztaty z quillingu-
kartki na Dzień Kobiet

(10.00 – 12.00)

Warsztaty z quillingu-
kartki na Dzień Kobiet

(10.00 – 12.00)

Warsztaty z quillingu-
kartki na Dzień Kobiet

(10.00 – 12.00)

Warsztaty z quillingu-
kartki na Dzień Kobiet

(10.00 – 12.00)

Filia
Koniemłoty

Ferie z książką. głośne
czytanie

(10.00 – 13.00)

Wycieczka piesza
wspólnie ze szkołą

(9.00 – 13.00

Ferie z książką. głośne
czytanie

(10.00 – 13.00)

Ferie z książką. głośne
czytanie

(10.00 – 13.00)

Ferie z książką. głośne
czytanie

(10.00 – 13.00)

Staszów -
Ratusz

---------- „Tuwim na wesoło”-
zajęcia literackie i

plastyczno-manualne
(10.00 – 14.00)

----------- ------------- „Gry i zabawy”- gry
planszowe,

komputerowe, puzzle
(10.00 – 14.00)

Filia
Wiązownica

Kolonia

------------- Ferie z literaturą-
zajęcia literacko-

czytelnicze
(10.00 – 14.00)

--------------- --------------- „Podróże z biblioteką”-
poznajemy literaturę

podróżniczą, gry 
i zabawy

(10.00 – 14.00)
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Ferie zimowe na terenie gminy Staszów 2015 – TYDZIEŃ 2
23.02

PONIEDZIAŁEK
24.02 

WTOREK
25.02 

ŚRODA
26.02 

CZWARTEK
27. 02 

PIĄTEK
28.02 

SOBOTA

  

 STASZOWSKI 
OŚRODEK
KULTURY

Sala klubowa
Zajęcia plastyczne dla

dzieci 
(od godz. 11)

Galeria „Piwnice”
Klub Gier ARCANUM

gry planszowe
(od godz 11-14)

Sala klubowa
prezentacja

kolekcjonerska
(od godz 11)

Sala klubowa
Potwornie bajkowy

czwartek - czyli
seans filmowy

 dla dzieci 
(od godz. 16)

Sala klubowa
Origami  - sztuka
składania papieru 
(od godz. 18.00)

Sala
widowiskowa,

klubowa,
lustrzana

„Karnawałowe
przygody Elfa”

program
rozrywkowo –

cyrkowy w
wykonaniu

artystów Clown
Circus Show

„Ruperta 
i Rico”.

(od godz. 16)

Galeria „Piwnice”
Klub Gier ARCANUM

gry planszowe
(od godz 11-15)

Sala lustrzana
Warsztaty muzyczne  -

perkusja 
(od godz. 15)

Galeria „Piwnice”
Klub Gier ARCANUM

gry planszowe
(od godz. 11-15) Galeria „Piwnice”

Klub Gier ARCANUM.
(od godz. 18)

Sala widowiskowa
Zajęcia teatralne

(od godz. 14)

Sala widowiskowa
Film dla dzieci i

młodzieży 
(od godz. 17)

Sala lustrzana
Zumba dla dzieci 

i nie tylko
(od godz. 15)

Sala widowiskowa
Bajka dla dzieci 

(od godz. 16)

O
S
i
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Hala
sportowa ul.
Mickiewicza

VII Zimowy turniej
koszykówki

(od godz. 10-13)

Młodzieżowy turniej w
mini piłkę siatkową

(od godz. 9-15)

VI Młodzieżowy
konkurs skoku wzwyż

(od godz. 10-13)

X  Turniej Dzikich
Drużyn w Piłce Nożnej
halowej - rocznik 1996 

i młodszy
(od godz. 9-15) Marsz nordic

walking –
klasztor w

Rytwianach
(od godz. 14-19)

Warsztaty koszykówki 
dla klas IV-VI

(od godz. 13-14.30)

Zimowa Akademia
Karate

(od godz. 18 – 20)

Zimowy turniej
badmintona

(od godz. 16-19)

Warsztaty piłki ręcznej.
Klasy IV-VI

(od godz. 14.30-16)

Warsztaty piłki ręcznej
Klasy I-III

(od godz. 14.30-16)

Badminton dla
dorosłych

(od godz. 20-21.30)

Rodzinny turniej gier i
zabaw (od godz. 16-18) Warsztaty piłki ręcznej

Klasy IV-VI
(od godz. 16-17.30)

Zimowa Akademia
Karate

(od godz. 18 – 20)
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MIEJSCE 23.02
PONIEDZIAŁEK

24.02 
WTOREK

25.02 
ŚRODA

26.02 
CZWARTEK

27. 02 
PIĄTEK

28.02 
SOBOTA

Boisko 
Orlik 2012

Otwarty trening 
piłki nożnej 

(od godz. 11-14)

Otwarty trening 
piłki nożnej 

(od godz. 11-14)

Pozostałe

Nordic walking 
w parku A. Bienia
(od godz. 18-19)

Marsz Nordic Walking
– Koniemłoty –

Grzybów. Zwiedzanie 
Huty Szkła

(od godz. 9-15)

Badminton dla 
dzieci i młodzieży 
w LO w Staszowie
(od godz. 16-18)

Nordic walking 
w parku A. Bienia

(od godz. 18-19.30)
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E
K
A

Filia w
Wiśniowej

Warsztaty z papierowej
wikliny i bibuły -

koszyczki na Dzień
Kobiet

(10.00 – 12.00)

Warsztaty z papierowej
wikliny i bibuły -

koszyczki na Dzień
Kobiet

(10.00 – 12.00)

Warsztaty z papierowej
wikliny i bibuły -

koszyczki na Dzień
Kobiet

(10.00 – 12.00)

Warsztaty z papierowej
wikliny 

i bibuły - koszyczki 
na Dzień Kobiet
(10.00 – 12.00)

Warsztaty z papierowej
wikliny i bibuły -

koszyczki na Dzień
Kobiet

(10.00 – 12.00)

Filia
Koniemłoty

Zajęcia plastyczne –
krepinowy zawrót

głowy
(10.00 – 13.00)

Biblioteka w ruchu,
czyli piesza wycieczka

(9.00 – 13.00)

Zajęcia plastyczne –
krepinowy zawrót

głowy
(10.00 – 13.00)

Zajęcia plastyczne –
krepinowy zawrót

głowy
(10.00 – 13.00)

Zajęcia plastyczne –
krepinowy zawrót

głowy
(10.00 – 13.00)

Staszów -
Ratusz

---------- ”Zimowe drzewko
szczęścia”- zajęcia

literackie i plastyczne
(od godz. 10-14)

----------- ------------- Warsztaty tworzenia
obrazów z plastikowych

nakrętek 
(od godz. 10-14)

Filia
Wiązownica

Kolonia

------------- Ferie z literaturą-
zajęcia literacko-

czytelnicze
(10.00 – 14.00)

--------------- --------------- „Podróże z biblioteką”-
poznajemy literaturę

podróżniczą, gry 
i zabawy

(10.00 – 14.00)
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Ferie zimowe w „Jutrzenkach” Staszów 2015
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Staszów,
ul.Szkolna

Turnieje:  gier stolikowych, tenisa stołowego, bilarda, kręgli oraz piłkarzyków, zajęcia plastyczno-techniczne, konkursy plastyczne, zabawy
muzyczne – karaoke, konkurs „Mam talent”, zajęcia sportowe w PCS-ie, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez SOK, zajęcia na
świeżym powietrzu w tym spacery. Szczegóły na www.jutrzenkastaszow.pl

Czajków
Południowy

Zajęcia  profilaktyczne  na  temat  bezpieczeństwa  podczas  Ferii,  zajęcia  ruchowe  na  świeżym  powietrzu,  zajęcia  plastyczno-techniczne  o
tematyce zimowej.  Rozgrywki  sportowe (piłka nożna,  siatkówka,  turniej  tenisa  stołowego,  bilard,  wspólne zabawy i  tańce integracyjne),
wyjazd do Świetlicy w Wiązownicy, wspólne rozgrywki sportowe i zabawy. Wyjazd na pizzę lub basen. Ponadto: zajęcia komputerowe, gry i
zabawy stolikowe, gry planszowe, słowne, logiczne i wiele, wiele innych. Szczegóły na www.jutrzenkastaszow.pl

Dobra Zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia muzyczne – karaoke, gry i zabawy świetlicowe, rozgrywki tenisa stołowego, zajęcia artystyczne, zajęcia 
komputerowe, wycieczki krajoznawcze. Szczegóły na www.jutrzenkastaszow.pl

Grzybów Gry i zabawy na śniegu – lepienie bałwana, budowli ze śniegu, rzuty śnieżkami na odległość i do celu. Turniej tenisa stołowego o nagrodę
sołtysa. Wyjazd do PCS w Staszowie – ścianka wspinaczkowa, gra w piłkę nożną i koszykówkę. Konkurs plastyczno- techniczny ,,Nasza nowa
Świetlica”. Zajęcia komputerowe. Zabawy, konkursy muzyczne ,,Jaka to melodia?”. Zajęcia na basenie w PCS w Staszowie. Rozwiązywanie
testów na inteligencję, krzyżówek i zagadek. Gry planszowe: ,,Założysz się?” i ,, Zgadnij kto to”. Zajęcia sportowe z wykorzystaniem sprzętu
sportowego: bieżnia, atlas, steper, rowerek treningowy. Szczegóły na www.jutrzenkastaszow.pl

Kurozwęki Biwak dzienny, spotkanie  integracyjne Jutrzenki  Kurozwęki z Jutrzenką Staszów: gry i  zabawy, konkursy, wspólna obiado – kolacja lub
ognisko ( zależnie od warunków pogodowych). Warsztaty lepienia z masy papierowej. Warsztaty składania papieru techniką origami. Zajęcia
plastyczne: szkicowanie węglem. Wyjazdy na basen do PCS w Staszowie. Turniej  tenisa stołowego. Wycieczka do pizzerii. Dyskoteka na
zakończenie ferii. Szczegóły na www.jutrzenkastaszow.pl

Niemścice Turniej tenisa stołowego, Konkurs plastyczny, Warsztaty teatralne, Zajęcia karaoke. Szczegóły na www.jutrzenkastaszow.pl

Sielec Warsztaty dotyczące bezpiecznych ferii zimowych mające na celu uświadomienie uczniom zachowań bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów
zimowych, gry i zabawy na śniegu, turniej w gry planszowe, dokarmianie zwierząt- spacer do lasu, oglądanie bajek i filmów DVD, konkurs 
piosenki – karaoke, rzeźby z masy solnej, choinka - bal karnawałowy. Szczegóły na www.jutrzenkastaszow.pl

Staszów. ul.
Jana Pawła

Zajęcia plastyczne, manualne, sportowe, muzyczne i taneczne. Ponadto czekają na dzieci: dyskoteka karnawałowa, dzienny biwak w świetlicy,
ognisko ze  wspólnym pieczeniem kiełbasek,  wycieczka  do  Kurozwęk,  zajęcia  w PCS oraz  wyjścia  do  Staszowskiego Ośrodka  Kultury.
Szczegóły na www.jutrzenkastaszow.pl

Wiązown.
Kol

Wycieczka piesza do Pałacu na Dziękach, kulig jeżeli będzie śnieg, wyjazd na basen, wyjazd na halę sportową do Czajkowa, zabawa 
walentynkowa, wyjazd do PSP w Staszowie, turnieje tenisa i bilarda. Szczegóły na www.jutrzenkastaszow.pl

Wola Osowa Turniej tenisa stołowego z LZS, wyjazdy na Basen do PCS w Staszowie, wycieczka do lasu – dokarmianie zwierząt, malowanie pejzaży 
zimowych na szkle, ilustrowanie bajek dla dzieci, wykonywanie kukiełek do inscenizacji bajek, wyjazdy do SOK-u w Staszowie. Szczegóły na 
www.jutrzenkastaszow.pl
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