Wakacje w MOK – LIPIEC, SIERPIEŃ 2018
Data
31 lipca
wtorek

1 sierpnia
środa

2 sierpnia
czwartek

3 sierpnia
piątek

Godz

Prowadzący

Temat

Opis

Ilość
osób

10.00 - 12.00

Instruktor MOK

Masa porcelanowa
- koło plastyczne

Plastyczne warsztaty mają za zadanie stymulowanie rozwoju osobowości
twórczej, stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej
a także rozwijanie umiejętności koncentracji uwag i stymulowanie wyobraźni,
pogłębianie wiedzy o zjawiskach, ludziach i rzeczach, kształcenie
umiejętności współpracy w grupie zadaniowej, rozwijanie samodzielności,
pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli.

15

Instruktor MOK

„Czas na muzykę warsztaty”
- koło muzyczne

Zajęcia, muzyczne połączone z prezentacją różnych instrumentów.
Gry i zabawy muzyczne.

15

Instruktor MOK

„Turnieje szachowe
Szach i Mat”
- koło szachowe

Zajęcia szachowe- nauka gry, rozgrywki szachowe i wspólna zabawa.

20

Aktin Akademia

LEGO Mindstorms

Nauka logicznego i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży
zainteresowań związanych z nowoczesną technologią.

16

Instruktor MOK

Palcem po mapie
- koło turystycznoregionalne

Parki rozrywki Świata – wirtualna wycieczka po 12 najsłynniejszych Parkach
rozrywki, zajęcia w formie prelekcji, wspólnych rozmów i opowiadań .

16

Instruktor MOK

Warsztaty taneczne
- koło ftness

Zumba, aerobik dla młodych – tańce połączone z aktywnością fzyczną.
Wspólna zabawa.

15

Instruktor MOK

Warsztaty taneczne
- koło rytmiki

Zajęcia umuzykalniające poprzez poznanie pojęć takich jak metrum, rytm,
wyznaczanie miary czasu, porządkowanie przebiegów rytmicznych przy
pomocy regularnie powtarzających się akcentów. Rytmika to nauka o rytmie
poprzez ruch i taniec.

15

Teatr Maska

„To największe jest
szaleństwo, nie znać
słowa „bezpieczeństwo”

Przedstawienie dla dzieci w wieku 5 – 10 lat Mała biedronka Aldonka ma
ogromne zmartwienie- zgubiła się w lesie i nie może znaleźć drogi do domku.
Spotyka Czarnoksiężnika, który próbuje dorównać w czynach Babie Jadze
i zyskać większą sławę niż ona. Porywa więc Aldonkę. Na pomoc biedronce
przychodzi skrzat Jeżynek i zabiera ją do swojego domku.
Tu uczy ją wszystkich zasad bezpieczeństwa. Na koniec okazuje się,
że dom biedronki wcale nie jest tak daleko.

40

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

7 sierpnia
wtorek

8 sierpnia
środa

9 sierpnia
czwartek

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

Kolorowe mydełka
glicerynowe
- koło plastyczne

Instruktor MOK

„Światłem malowane”
- koło fotografczne

Instruktor MOK

„Turnieje szachowe
Szach i Mat”
- koło szachowe

Zajęcia szachowe- nauka gry, rozgrywki szachowe i wspólna zabawa.

20

Aktin Akademia

LEGO Robotyka Jimu

Nauka logicznego i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży
zainteresowań związanych z nowoczesną technologią.

16

Marta Jędras

Mały jubiler

Warsztaty Biżuterii szklanej, witrażu i mozaiki. Tworzenie własnej biżuterii,
nauka kreatywnego myślenia i tworzenia.

16

Instruktor MOK

Warsztaty taneczne
- koło ftness

Zumba, aerobik dla młodych – tańce połączone z aktywnością fzyczną.
Wspólna zabawa.

15

Instruktor MOK

Warsztaty taneczne
- koło rytmiki

Zajęcia umuzykalniające poprzez poznanie pojęć takich jak metrum, rytm,
wyznaczanie miary czasu, porządkowanie przebiegów rytmicznych przy
pomocy regularnie powtarzających się akcentów.
Rytmika to nauka o rytmie poprzez ruch i taniec.

15

KINO W PLENERZE

Projekcja flmu w plenerze – ogródek MOK, piknik w ogrodzie.
Wspólne oglądanie flmu.

100

Spacer edukacyjny –
wzgórzami Lędzin.

Wycieczka turystyczno-historyczna zakończona wspólnym biesiadowaniem
na Olszycach. Na miejscu odbędą się również warsztaty muzyczne, warsztaty
taneczne, gry i zabawy.

40

15 sierpnia
środa
16 sierpnia
czwartek

10.00 – 14.00

Plastyczne warsztaty mają za zadanie stymulowania rozwoju osobowości
twórczej, stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej
a także rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, stymulowanie
wyobraźni, pogłębianie wiedzy o zjawiskach, ludziach i rzeczach, kształcenie
umiejętności współpracy w grupie zadaniowej, rozwijanie samodzielności,
pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli.

Instruktor MOK

Instruktorzy MOK

Warsztaty fotografczne dla dzieci i młodzieży. Zagadnienia, które będą
poruszone na kółku fotografczno – grafcznym: o budowie różnego rodzaju
aparatów fotografcznych, oraz jak dobrać najlepszy sprzęt dla siebie, różne
rodzaje fotografi – portretowej, krajobrazowej, macro, itp., oprogramowanie
do retuszowania i obróbki zdjęć, różne rodzaje oprogramowania grafcznego,
program grafczny Gimp., w jakich zawodach może przydać się wiedza
o fotografi, grafce i sztuce.

15

15

21 sierpnia
wtorek

10.00 – 12.00

Instruktor MOK

Kolorowe pudełeczka z
wykrojników
- koło plastyczne

Plastyczne warsztaty mają za zadanie stymulowania rozwoju osobowości
twórczej, stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej
a także rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, stymulowanie wyobraźni,
pogłębianie wiedzy o zjawiskach, ludziach i rzeczach, kształcenie
umiejętności współpracy w grupie zadaniowej ,rozwijanie samodzielności
pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli.

15

Instruktor MOK

„Czas na muzykę warsztaty”
- koło muzyczne

Zajęcia, muzyczne połączone z prezentacją różnych instrumentów.
Instruktor przeprowadzi audycję muzyczną z prezentacją instrumentów.
Tego dnia będą miały miejsce gry i zabawy muzyczne.

15

Instruktor MOK

„Turnieje szachowe
Szach i Mat”
- koło szachowe

Zajęcia szachowe- nauka gry, rozgrywki szachowe i wspólna zabawa.

20

22 sierpnia
środa

10.00 – 12.00

Instruktor MOK

Dyskoteka - karaoke

Zabawa dyskotekowa z DJ. Gry zabawy przy muzyce.
Wspólne koncertowanie, śpiewanie i taniec.

30

23 sierpnia
czwartek

10.00 – 12.00

Szkoła tańca
„Extreme”

Street Dance Sesion
- koło hip hop

Warsztaty taneczne Hip HOP i break dance. Nauka tańca, prezentacja
umiejętności.

20

28 sierpnia
wtorek

9.00 – 16.00

Wycieczka - Kampus
Eureka w Żarkach

Warsztaty: glutki, żelki i mega guma, zwiedzanie Wioski żywej Historii
z zagadkami i quizami, turniej w megakulach .

45
549

W programie mamy zawarte koła zainteresowań MOK : plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, szachowe, taneczne jak również przedstawienia, wycieczki, kino
plenerowe, spotkanie, prelekcje poczęstunek, wodę a także bilety wstępu ubezpieczeni i warsztaty, dyskotekę, dmuchańce , gry i zabawy, z także wynagrodzenie
kadry pedagogicznej do zatrudnionej do realizacji Wakacji, transport.

Plan może ulec modyfkacji i zmianom jeżeli zajdzie taka konieczność zgodnie z potrzebami
społecznymi.

