
Harmonogram imprez organizowanych podczas ferii zimowych 2016 r. w Gminnym 

Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w  Biszczy  od dnia 15.02.2016 do 26.02.2016. 

 

GOKSiR/Biblioteka. Czynne w godzinach 10.00 – 18.00 

Data  Godzina Rodzaj zajęć 

15 luty (poniedziałek) 10.00 – 12.00 Etno poniedziałek: odkrywamy Chiny, jego smaki, 
zapachy i kulturę 

16 luty (wtorek) 10.00 – 12.00 Kosmiczny wtorek: odkrywamy kosmos, budujemy 
kosmiczne pojazdy i zdobywamy międzygalaktyczne 
sprawności. 

17 luty (środa) 12.00 – 13.00 Teatralna środa  - Teatrzyk Wilk i Zając 

18 luty (czwartek) 10.00 – 12.00 Detektywistyczny czwartek: poznajemy sztuki 
kamuflażu, szyfrujemy wiadomości i poszukujemy 
zaginionej magicznej księgi 

19 luty (piątek) 10.00 – 12.00 Eksperymentalny piątek: zamieniamy się w 
prawdziwych naukowców i zgłębiamy tajemnice fizyki, 
chemii i biologii wykonując proste doświadczenia 

Zajęcia odbywają się w ramach Klubu Malucha i są skierowane do dzieci w wieku 4 – 10 lat 

Ponadto bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu, tabletów, piłkarzyków  oraz gier 

planszowych. Możliwość wykonania prac na konkurs plastyczny ,,Stop agresji i przemocy” 

organizowanego przez Świetlicę „ Iskierka” w Biszczy 

 

Świetlica „ Iskierka” w Biszczy.  Czynne  w godzinach 12.00 – 19.00 

Data Godzina Rodzaj zajęć 

22 luty (Poniedziałek) 15.00 
17.00 

Turniej tenisa stołowego  dla dzieci z klas IV – VI 
Turniej tenisa stołowego   dla młodzieży 

23 luty (wtorek) 14.00 Mistrz klawiatury – umiejętność poprawnego i 
szybkiego pisania na klawiaturze 

24 luty ( środa) 14.00 
16.00 

Świetlicowy Turniej piłkarzyków – dzieci do lat 13 
Świetlicowy Turniej piłkarzyków – młodzież 

25 luty (czwartek) 15.00 Spotkanie z policjantem (Prosimy o przygotowanie 
pytań) 

26 luty (piątek) 15.00 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Stop agresji i 
przemocy”, wręczenie nagród, dyplomów, 
poczęstunek. 

Ponadto bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu, stołu do bilardu, pilkarzyków i tenisa stołowego. 

 



Biblioteka/Świetlica „Molik” w Bukowinie. W czasie ferii czynne od wtorku do piątku 

w godzinach 11.00 – 16.00 

Data Godzina Rodzaj zajęć 

18.02 (czwartek) 12.00 Turniej tenisa stołowego ( kategoria open) 

Ponadto bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu oraz gier planszowych. 
Możliwość wykonania prac na konkurs plastyczny ,,Stop agresji i przemocy” organizowanego przez 
Świetlicę „ Iskierka” w Biszczy 

 


