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 Ośrodek Kultury Gminy Tomice serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach stałych 
w roku szkolnym 2020/2021. Będą prowadzone w siedzibie OKGT jak również 
w Filiach Bibliotecznych w Woźnikach oraz w Witanowicach. 
Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzone są wyłącznie w OKGT.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI I DOROSŁYCH
W OŚRODKU KULTURY GMINY TOMICE

PONIEDZIAŁEK

KREATYWNOŚĆ MOJE HOBBY
Grupowe zajęcia dla dzieci od 5 lat. Podczas warsztatów dzieci będą tworzyć prace 
z wykorzystaniem różnych materiałów codziennego użytku: 
(np. butelki PET, rolki od ręczników papierowych, słoiki itp.), którym nadadzą nowe życie. Dzieci będą miały okazję zapoznać się z różnymi mix mediami (gesso białe i czarne, woski, mgiełki, masy strukturalne itp.) oraz metodami tworzenia prac na różnych powierzchniach typu: szkło, drewno, papier.
Zajęcia dwa razy w miesiącu (1 i 3 poniedziałek), godzina 17:00 – 18:30. 
Opłata miesięczna: 10,00 zł, instruktor prowadzący: Aneta Skrzyńska, Wioleta Krupa
/Terminy zajęć: październik - 5,19, listopad - 2,16,  grudzień - 7,21, styczeń - 4,18, luty - 1, marzec - 1,15,
  kwiecień - 19, maj – 10,24 , czerwiec - 7,21/

WARSZTATY TWORZENIA BIŻUTERII
Grupowe zajęcia dla dzieci od 6 lat, podczas których uczestnicy nauczą się wykonywania biżuterii różnymi technikami. 
Warsztaty wpłyną na kreatywność dzieci i nauczą ich cierpliwości. 
Zajęcia dwa razy w miesiącu (2 i 4 poniedziałek), godzina 17:00 – 18:30.
Opłata miesięczna: 10 zł, instruktor prowadzący: Wioleta Krupa 
/Terminy zajęć: październik - 12,26, listopad - 9,23,  grudzień - 14, styczeń -11,25, luty - 8, marzec - 8,22,
  kwiecień - 12, 26, maj – 17,31 , czerwiec - 14/

GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 10:00 – 11:00
Cennik zajęć: 
15,00 – 1 zajęcia w miesiącu
25,00 – 2 zajęcia w miesiącu
30,00 – 3 zajęcia w miesiącu
40,00 – 4 zajęcia w miesiącu



WTOREK

WARSZTATY WOKALNE
 Zajęcia dla dzieci w dwóch grupach od 5 do 8 lat oraz 9 lat i starszych. 
Warsztaty w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, różnicowanym pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. Praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym. Praca grupowa oraz indywidualna.   
Zajęcia raz w tygodniu 
I grupa: dzieci od 5 do 8 lat,  godzina 16:00 – 17:00                                                  II grupa: dzieci 9 lat i starsze,  godz. 17:15 - 18:15 
 Opłata miesięczna: 10 zł, instruktor prowadzący: Karolina Żak
/Terminy zajęć: październik – 6,13,20,27, listopad - 3,10,17,24, grudzień - 1,8,15,22, styczeń -5,12,19,26,
 luty – 1,8, marzec - 2,9,16,23,30, kwiecień – 6,13,20,27, maj – 4,11,18,25, czerwiec – 1,8,15,22/
/
ŚRODA

WARSZTATY TAŃCA NOWOCZESNEGO
 Zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: od 4-8 lat oraz od 9 lat .
Dzieci poznają różnorodne style tańca, przygotowują choreografię do wybranych utworów muzycznych.  
Zajęcia raz w tygodniu
I grupa dzieci: od 9 lat,  godz. 15:00 – 16:00
II grupa: dzieci od 4 lat do 8 lat, godzina 16:10 – 16:55 
Opłata miesięczna: 10,00 zł , instruktor prowadzący: Eliza Bucka
/Terminy zajęć: październik – 7,14,21,28, listopad – 4,11,18,25, grudzień – 2,9,16, styczeń -13,20,27,
 luty – 3,10, marzec – 3,10,17,24,31, kwiecień – 7,14,21,28, maj – 5,12,19,26, czerwiec – 2,9,16,23/

ZUMBA DLA DOROSŁYCH
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 19:30 – 20:20
Cennik zajęć:
15,00 – 1 zajęcia w miesiącu
20,00 – 2 zajęcia w miesiącu
40,00 – 3 zajęcia w miesiącu
50,00 – 4 zajęcia w miesiącu

CZWARTEK

AKADEMIA PLASTYKA
Grupowe zajęcia dla dzieci od 6 lat. Ogólnorozwojowe warsztaty plastyczne,
 lekcje rysunku, malarstwa, a także małego rękodzieła.
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 16:00 – 17:30
Opłata miesięczna: 10,00 zł , instruktor prowadzący: Agnieszka Sienkiewicz
/Terminy zajęć: październik – 8,15,22,29, listopad – 5,12,19,26, grudzień – 3,10,17, styczeń -7,14,21,28,
 luty – 4,11, marzec – 4,11,18,25, kwiecień – 8,15,22,29, maj – 6,13,20,27, czerwiec – 10,17,24/
CERAMIKA
Zajęcia rozwijające wyobraźnię oraz koncentrację dziecka. Spotkania dwa razy w miesiącu: w pierwszy i ostatni czwartek.
1 czwartek miesiąca: godzina 17:45 – 19:15
4 czwartek miesiąca: godzina 17:45 – 18:45
Opłata 10 zł miesięcznie, instruktor prowadzący Agnieszka Sienkiewicz
/Terminy zajęć: październik – 8,29, listopad – 5,26, grudzień - 3,17, styczeń -8,29,
 luty – 4,25, marzec – 4,25, kwiecień – 8,29, maj – 6,27, czerwiec – 10,24/
 WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Dzieci zostaną wdrożone w arkana pracy dziennikarskiej, zapoznają się z aspektami pracy, nauczą się pisać różnorodne teksty. Celem zajęć jest rozwinięcie zainteresowań, umiejętności opisu rzeczywistości przez pryzmat własnych przemyśleń przy użyciu dziennikarskich „narzędzi”. Warsztaty pobudzą wyobraźnię i twórcze myślenie. Będą także okazją do spędzenia czasu w gronie osób pasjonujących się tworzeniem własnych tekstów.
Zajęcia dla dzieci z klas IV – VIII 
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 15:20 – 16:30
 Udział w zajęciach jest bezpłatny, instruktor prowadzący Paweł Kręcioch
/Terminy zajęć: październik – 8,15,22,29, listopad – 5,12,19,26, grudzień – 3,10,17, styczeń -7,14,21,28,
 luty – 4,11, marzec – 4,11,18,25, kwiecień – 8,15,22,29, maj – 6,13,20,27, czerwiec – 10,17,24

WARSZTATY GIER PLANSZOWYCH                                   Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zapoznać się z grami różnego typu - bardziej i mniej znanymi, sprawdzić się i wziąć udział w fantastycznych rozgrywkach. Gry planszowe to nie tylko dobra zabawa i relaks - uczą logicznego myślenia i spostrzegawczości. 
Granie stymuluje mózg, zacieśnia więzy i buduje pozytywne relacje w grupie.
Zajęcia dla dzieci z klas IV – VIII
Zajęcia raz w miesiącu, godzina 16:30 – 18:00
Udział w zajęciach jest bezpłatny, instruktor prowadzący Paweł Kręcioch
/Terminy zajęć: październik –29, listopad – 26, grudzień - 17, styczeń - 29,
 luty – 25, marzec – 25, kwiecień – 29, maj – 27, czerwiec – 24/
PIĄTEK

ROBOTYKA
Zajęcia dla dzieci od 5 lat. Podczas warsztatów dzieci budują i programują roboty z klocków lego WeDo. Zajęcia wprowadzają w świat nauki i uczą logicznego myślenia. Pozwalają poznać zasady budowania różnego rodzaju konstrukcji. Łączą przyjemną zabawę z pożyteczną wiedzą i umiejętnościami.
Dla każdego dziecka przewidziano komputer wraz z zestawem klocków.
Zajęcia według harmonogramu 7 spotkań w semestrze, godzina 17:00 – 18:00
Opłata semestralna: 140 zł, instruktor prowadzący: Jarosław Knapik
/Terminy zajęć: październik: 9,23, listopad: 6,20, grudzień: 11, styczeń: 15,22/
SCRATCH
Grupowe zajęcia dla dzieci od 6 lat, podczas których dzieci zapoznają się z programem komputerowym, umożliwiającym stawianie pierwszych kroków w programowaniu 
w języku Scratch.
Zajęcia według harmonogramu 7 spotkań w semestrze, godzina 18:15 – 19:00
Opłata semestralna: 140 zł, instruktor prowadzący: Jarosław Knapik
/Terminy zajęć: październik: 9,23, listopad: 6,20, grudzień: 11, styczeń: 15,22/

WARSZTATY PODRÓŻNICZE 
Warsztaty Podróżnicze są bardzo zróżnicowane i dopasowane do wieku uczestników. Dzieci są zapraszane do różnorakich aktywności, dzięki czemu nikt się nie nudzi. Najmłodsi zdobywają mnóstwo nowych informacji.
Zajęcia raz w miesiącu, godzina 18:00 – 19:00, zajęcia bezpłatne.
Prowadzący: podróżnicy „Poznajemy Świat”, którzy odwiedzili ponad 120 krajów.
/Warsztaty odbędą się w następujących terminach: 18 września: „ Dzieci Świata”, 
23 października: „Warsztaty bębniarskie”, 20 listopada: „Podróże po Chińskim murze”
18 grudnia: „Wioska Św. Mikołaja”/






HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
- FILIA WOŹNIKI

PONIEDZIAŁEK
KLUB MAŁEGO CZYTELNIKA
Na spotkaniach dzieci będą miały okazję zapoznać się z książkami zróżnicowanymi tematycznie, a następnie wykreować własne postacie bajkowego świata.
Klub czytelnika ma na celu pomagać w rozwijaniu nauki czytania, pisania oraz kreatywności najmłodszych czytelników. Zajęcia dla dzieci od 5 lat.                                                  

Zajęcia dwa razy w miesiącu (1 i 3 poniedziałek), godzina 15:00 – 16:30
Udział w zajęciach jest bezpłatny, instruktor prowadzący Klaudia Piekarczyk
/Terminy zajęć: październik - 5,19, listopad - 2,16,  grudzień - 7,21, styczeń - 4,18, luty - 1, marzec - 1,15,
  kwiecień - 19, maj – 10,24 , czerwiec - 7,21/

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
- FILIA WITANOWICE
PONIEDZIAŁEK
AKADEMIA PLASTYKA
Grupowe zajęcia dla dzieci od 6 lat. Ogólnorozwojowe warsztaty plastyczne,
 lekcje rysunku, malarstwa, a także małego rękodzieła.
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 15:00 – 16:30
Opłata miesięczna: 10,00 zł , instruktor prowadzący: Agnieszka Sienkiewicz
/Terminy zajęć: październik – 5,12,19,26, listopad – 2,9,16,23,30  grudzień – 7,14,21, styczeń -4,11, luty – 1,8, marzec – 1,8,15,22,29, kwiecień - 12,19,26, maj – 10,17,24,31 , czerwiec – 7,14,21/
ŚRODA
KLUB MAŁEGO CZYTELNIKA
Na spotkaniach dzieci będą miały okazję zapoznać się z książkami zróżnicowanymi tematycznie,       a następnie wykreować własne postacie bajkowego świata.
Klub czytelnika ma na celu pomagać w rozwijaniu nauki czytania, pisania oraz kreatywności najmłodszych czytelników. Zajęcia dla dzieci od 5 lat.                                                                                                    
Zajęcia dwa razy w miesiącu (1 i 3 środa), godzina 15:00 – 16:30 
Udział w zajęciach jest bezpłatny, instruktor prowadzący Klaudia Piekarczyk
/Terminy zajęć: październik - 7,21, listopad - 4,18,  grudzień - 2,16, styczeń - 20, luty - 3, marzec – 3,17,
  kwiecień – 7,21, maj – 5,19 , czerwiec -2,16/

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
W TOMICACH

CZWARTEK
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Zajęcia kierowane są do osób w wieku 16 lat i starszych. W trakcie spotkań czytelnicy 
wraz z instruktorami podejmą dyskusję na temat wybranych wcześniej książek. Każde kolejne spotkanie będzie dotyczyć lektur z innych gatunków literackich. 
Zajęcia raz w miesiącu, godzina 18:00 – 19:30
Udział w zajęciach jest bezpłatny, instruktor prowadzący Paweł Kręcioch, Klaudia Piekarczyk
/Terminy zajęć: październik –29, listopad – 26, grudzień - 17, styczeń - 29,
 luty – 25, marzec – 25, kwiecień – 29, maj – 27, czerwiec – 24/

Preferujemy przelewy bankowe na nr konta: 89 8111 1019 2002 2002 0927 0001
Miesięczna kwota za zajęcia obowiązuje bez względu na ich liczbę w miesiącu. 
Opłata za warsztaty robotyki oraz Scratch wnoszona jest semestralnie.
W razie nieobecności dziecka, wpłacona kwota lub jej część nie będzie zwracana.
W przypadku wprowadzenia obostrzeń, związanych z COVID-19, Ośrodek Kultury Gminy Tomice podejmie kroki adekwatne do sytuacji. 
Każdy uczestnik i jego rodzic zobowiązani są do zapoznania się z procedurami działania OKGT.



