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 Ośrodek Kultury Gminy Tomice serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach stałych 
w roku szkolnym 2021/2022. 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

WARSZTATY TWORZENIA BIŻUTERII
Grupowe zajęcia dla dzieci od 7 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 15:30 – 16:30
Miejsce zajęć: Biblioteka Publiczna w Witanowicach
Opłata miesięczna: 10 zł, instruktor prowadzący: Wioleta Krupa 

BIBLIOTECZNE ABC 
Grupowe zajęcia dla dzieci od 5 lat, które mają na celu pomagać w rozwijaniu nauki czytania i pisania. Podczas zajęć dzieci będą miały okazje zapoznać się z książkami zróżnicowanymi tematycznie oraz pracą w bibliotece. Na zajęciach nie zabraknie również gier edukacyjnych, zajęć plastycznych oraz wspólnych zabaw.
Zajęcia w 1 i 3 poniedziałek miesiąca, godzina 14:30 – 16:00 
Miejsce zajęć: Biblioteka Publiczna w Wożnikach
Udział w zajęciach jest bezpłatny, instruktor prowadzący: Klaudia Piekarczyk


ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DOLINA KARPIA ENGLISCH SCHOOL
Zajęcia według harmonogramu ustalonego ze szkołą językową. 
Zajęcia odbywają się w poniedziałki.








WTOREK

WARSZTATY WOKALNE 
 Zajęcia dla dzieci od 5 lat. Uczestnicy przynależą do zespołu wokalnego 
Tomi Voice, który reprezentuje OKGT w konkursach wokalnych.
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, godzina 15:45 – 16:45                                                  
 Opłata miesięczna: 10 zł, instruktor prowadzący: Karolina Żak


                                                   ROBOTYKA
Zajęcia dla dzieci od 7 lat. Podczas warsztatów dzieci budują i programują roboty z klocków Lego. Dzieci w wieku 7 do 9 lat pracują z klockami Wado, Wedo2.0, dzieci powyżej 9 lat pracują na klockach Minstoryms, Education. Zajęcia wprowadzają w świat nauki i uczą logicznego myślenia. Pozwalają poznać zasady budowania różnego rodzaju konstrukcji. Łączą przyjemną zabawę z pożyteczną wiedzą i umiejętnościami.

Zajęcia 1 i 3 wtorek miesiąca według harmonogramu, godzina 17:10 – 18:40
Opłata miesięczna za 2 zajęcia 60,00 zł pobierana przed pierwszymi zajęciami bezpośrednio u instruktora prowadzącego, instruktor prowadzący: Gabriela Kulig-Bajda.
/Terminy zajęć: październik: 5,19, listopad: 9,23, grudzień: 7,21 , styczeń: 4,  luty: 1, 15 , marzec: 1,15 , kwiecień: 5,19 , maj: 17,31 , czerwiec: 7,21 /
ŚRODA

BIBLIOTECZNE ABC 
Grupowe zajęcia dla dzieci od 5 lat, które mają na celu pomagać w rozwijaniu nauki czytania i pisania. Podczas zajęć dzieci będą miały okazje zapoznać się z książkami zróżnicowanymi tematycznie oraz pracą w bibliotece. Na zajęciach nie zabraknie również gier edukacyjnych, zajęć plastycznych oraz wspólnych zabaw.
Zajęcia w 1 i 3 środę miesiąca, godzina 14:30 – 16:00 
Miejsce zajęć: Biblioteka Publiczna w Witanowicach
Udział w zajęciach jest bezpłatny, instruktor prowadzący Klaudia Piekarczyk


WARSZTATY TANECZNE /JAZZ/
Zajęcia taneczne dla dzieci od 10 lat.
Zajęcia raz w tygodniu godzina 15:00 – 16:00. 
Opłata miesięczna: 10,00 zł, instruktor prowadzący: Eliza Bucka
ZUMBA DLA DZIECI
Zajęcia taneczne dla dzieci od 5 lat.
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 16:30 – 17:30
Opłata miesięczna: 10,00 zł, instruktor prowadzący: Anna Sabuda

NAUKA GRY NA GITARZE
Zajęcia dla dzieci od 7 lat. Grupa początkująca.
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 18:10 – 18:50
Opłata miesięczna: 10,00 zł, instruktor prowadzący: Agnieszka Sienkiewicz
CZWARTEK
                              AKADEMIA PLASTYKA
Grupowe zajęcia dla dzieci od 6 lat. Ogólnorozwojowe warsztaty plastyczne,
 lekcje rysunku, malarstwa, a także małego rękodzieła. Prace wykonane na zajęciach są wysyłane na różnego rodzaju konkursy.
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 16:00 – 17:30
Opłata miesięczna: 10,00 zł, instruktor prowadzący: Agnieszka Sienkiewicz

CERAMIKA
Zajęcia rozwijające wyobraźnię oraz koncentrację dziecka. Spotkania dwa razy w miesiącu: 1 i 4 czwartek miesiąca.
1 czwartek miesiąca: godzina 17:45 – 19:15
4 czwartek miesiąca: godzina 17:45 – 18:45
Opłata 10 zł miesięcznie, instruktor prowadzący Agnieszka Sienkiewicz

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Spotkania dla dorosłych raz w miesiącu w 3 czwartek miesiąca za wyjątkiem października. 
Wykład inauguracyjny : 14.10 , Godzina 18:00.
Koordynator: Sonia Knapczyk



ZUMBA Z ELEMENTAMI FITNESS
  DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
                     Zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych.
                       Zajęcia raz w tygodniu, godzina 19:30 – 20:20
instruktor prowadzący: Anna Sabuda

Cennik zajęć:
15,00 – 1 zajęcia w miesiącu
25,00 – 2 zajęcia w miesiącu
38,00 – 3 zajęcia w miesiącu
50,00 – 4 zajęcia w miesiącu
                                             
                                        PIĄTEK
SZALONE EKSPERYMENTY
Warsztaty dla dzieci od 6 lat, na których dzieci samodzielnie wykonują proste                eksperymenty i doświadczenia. 
Zajęcia w 1 i 3 piątek miesiąca, godzina 16:00 – 17:00 
Opłata miesięczna: 10,00 zł, instruktor prowadzący: Aneta Skrzyńska, Wioleta Krupa

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 w 2 i 4 piątek miesiąca godzina 16:00 – 17:30. 
Opłata miesięczna: 10,00 zł, instruktor prowadzący: Aneta Skrzyńska, Wioleta Krupa

KLUB KRASNALA
Zajęcia dla dzieci od 3 do 5 lat. są doskonałą okazją do współdziałania w grupie, akceptacji z rówieśnikami, rozwijania zainteresowań, wyobraźni, kreatywniości oraz poczucia rytmu.
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 18:10 – 19:10
Opłata miesięczna: 10,00 zł, instruktor prowadzący: Agnieszka Balcer
SOBOTA
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 10:00 – 12:00
Według grafiku: 16.10, 20.11, 18.12
Opłata miesięczna: 10,00 zł, instruktor prowadzący: Sonia Knapczyk, Paulina Śmiech 

WARSZTATY GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH
Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 9 lat według harmonogramu ustalonego 
z kapelmistrzem Danielem Mruczkiem. Miejsce zajęć: OSP Zygodowice.
Zajęcia są bezpłatne.
       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. 
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.










