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 Ośrodek Kultury Gminy Tomice serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach stałych 
w roku szkolnym 2022/2023. 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 RĘKODZIELNICZE
Grupowe zajęcia dla dzieci od 7 lat, podczas których uczestnicy nauczą się 
wykonywania robótek ręcznych, w tym biżuterii, różnymi technikami. 
Warsztaty wpłyną na kreatywność dzieci i nauczą ich cierpliwości. 
Zajęcia dwa razy w miesiącu (2 i 4 poniedziałek), godzina 15:00 – 16:30
Miejsce zajęć: Biblioteka Publiczna w Witanowicach
Opłata miesięczna: 20 zł, instruktor prowadzący: Wioleta Krupa 
Terminy zajęć: 10.10 i 24.10, 14.11 i 28.11, 12.12, 9.01 i 30.01, 13.02 i 27.02, 13.03 i 27.03, 
17.04 i 24.04, 15.05 i 29.05, 12.06 i 19.06

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 14:00 – 15:30 
Miejsce zajęć: Biblioteka Publiczna w Woźnikach
Opłata miesięczna: 10 zł, instruktor prowadzący: Klaudia Piekarczyk
Terminy zajęć: 3.10 i 17.10, 7.11 i 21.11, 5.12 i 19.12, 2.01 i 9.01, 6.02 i 20.02, 6.03 i 20.03, 
3.04 i 17.04, 8.05 i 22.05, 5.06 i 19.06

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Grupowe zajęcia dla dzieci od IV do VIII klasy, które pozwolą zapoznać się z zawodem dziennikarza, wprowadzą uczestników w podstawowe pojęcia i zagadnienia, na których bazie prowadzący krok po kroku będzie uczył pisać określone teksty. 
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 15:30 – 16:45                                                  
Zajęcia bezpłatne, instruktor prowadzący: Paweł Kręcioch



WARSZTATY KREATYWNEGO MYŚLENIA
Grupowe zajęcia dla dzieci od I klasy, które pozwolą w sposób zabawowy, a jednocześnie nieszablonowy zajmować się zagadnieniami dzieciom już znanymi. Twórcze myślenie, które jest możliwe do wyuczenia, może skutecznie pomóc w nauce – przydaje się podczas rozwiązywania zadań praktycznych, pisania wypracowań czy tworzenia projektów. 
Zajęcia bezpłatne, instruktor prowadzący: Paweł Kręcioch

Zajęcia raz w miesiącu wg harmonogramu, godzina 17:00 – 18:30 
Terminy zajęć: 10.10, 14.11, 12.12, 9.01, 13.02, 13.03, 17.04, 15.05, 12.06

ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
EDU CENTER DOLINA KARPIA
Zajęcia według harmonogramu ustalonego ze szkołą językową. 
Zajęcia będą się odbywać w poniedziałki, a zapisy prowadzi szkoła językowa.

WTOREK

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 2 razy w miesiącu wg harmonogramu, godzina 16:00 – 17:30. 
Opłata miesięczna: 20,00 zł, instruktorki prowadzące: Aneta Skrzyńska, Wioleta Krupa
Terminy zajęć: 4.10, 18.10, 15.11, 29.11, 6.12, 20.12, 10.01, 7.02, 21.02, 7.03, 21.03, 4.04, 18.04, 9.05, 23.05, 6.06
KRAINA WARSZTATÓW KULINARNYCH
Grupowe zajęcia dla dzieci od 5 lat. Zajęcia mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania smakołyków, odwagi w ich tworzeniu, obcowania z kulinariami, i rozwijaniem kulinarnej pasji. Na każdym z zajęć dzieci przygotują inny smakołyk wg harmonogramu:
21.09 – Marchewkowy Szał (ciasto marchewkowe, surówka z marchewki, polewa kakaowa) 16:00-18:00
11.10 – Dyniowe Szaleństwo (muffinki dyniowe) 16:00-17:30
8.11 - Bajaderki (kulki mocy) 16:00-17:00
03.01 - Czekolada o Tak! Ciasteczka kakaowe, fontanna czekoladowa 16:00-18:00
14.02 - Kruche ciasteczka w kształcie serduszek z czerwonym lukrem i posypkami kolorowymi 16:00-17:30
14.03 - Ciasteczkowy szał czyli zdrowe owsiane ciasteczka 16:00-17:30
11.04 - Wytrawne muffinki, 16:00-17:30
30.05 - Koktajle owocowe 16:00-17:00
13.06 - własne kompozycje sałatek oraz domowy sos vinegret 16:00-17:30

Zajęcia raz w miesiącu wg powyższego harmonogramu
Opłata 30,00 zł za zajęcia, instruktor prowadzący: Natalia Nastałek – Kraina Warsztatów, www.littlecook.pl" www.littlecook.pl


WARSZTATY ROBÓTKI RĘCZNE
Grupowe zajęcia dla dzieci od 8 lat. Podczas warsztatów dzieci będą wykonywały prace ręczne jak szycie, haftowanie, wiązanie. Zajęcia mają za zadanie ćwiczyć sprawność dłoni tzw. małą motorykę.   
Zajęcia raz w miesiącu wg harmonogramu, godzina 16:00 – 17:30. 
Opłata miesięczna: 15,00 zł, instruktorki prowadzące: Aneta Skrzyńska, Wioleta Krupa
Terminy zajęć: 25.10, 22.11, 13.12, 31.01, 28.02, 28.03, 25.04, 16.05, 20.06


WARSZTATY WOKALNE 
 Zajęcia dla dzieci od 5 lat. Uczestnicy przynależą do zespołu wokalnego 
TomiVoice, 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.   
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 18:30 – 19:30                                                 
 Opłata miesięczna: 20 zł, instruktor prowadzący: Małgorzata Szybisty

NAUKA GRY NA GITARZE – grupa początkująca
Zajęcia dla dzieci od 7 lat
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 18:05 – 18:50
Opłata miesięczna: 20,00 zł, instruktor prowadzący: Agnieszka Sienkiewicz
NAUKA GRY NA GITARZE – grupa średniozaawansowana 
Zajęcia dla dzieci od 7 lat
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 19:00 – 19:45
Opłata miesięczna: 20,00 zł, instruktor prowadzący: Agnieszka Sienkiewicz




WARSZTATY GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH
Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 9 lat według harmonogramu ustalonego 
z instruktorem Danielem Mruczkiem. Miejsce zajęć: OSP Zygodowice.
Zajęcia bezpłatne są kontynuacją zajęć z nowo utworzonych grup 
w roku szkolnym 2021/2022.

                         

                                                    ŚRODA

FIT SENIOR
Zajęcia gimnastyki – zdrowy kręgosłup dla seniorów. Warsztaty będą połączone 
z elementami tańca. 
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 10:00 – 10:50
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



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 14:00 – 15:30 
Miejsce zajęć: Biblioteka Publiczna w Witanowicach
Opłata miesięczna: 10 zł, instruktor prowadzący: Klaudia Piekarczyk
Terminy zajęć: 5.10 i 19.10, 9.11 i 23.11, 7.12 i 21.12, 4.01 i 11.01, 8.02 i 22.02, 8.03 i 22.03, 
5.04 i 12.04, 10.05 i 24.05, 7.06 i 21.06

CROSS KIDS
Grupowe zajęcia dla dzieci od 10 lat to połączenie sportu z fantastyczną zabawą. Sport ten nie tylko uczy nowych umiejętności, ale również zachęca do udoskonalenia swoich sprawności. Łączy w sobie trening siłowy oraz kondycyjny. Jest to trening ogólnorozwojowy z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu do ćwiczeń. Zajęcia prowadzone w sali ośrodka kultury, a przy dobrej pogodzie na boisku sportowym.
Zajęcia raz w tygodniu godzina 15:45 – 16:45. 
Opłata miesięczna: 20,00 zł, instruktor prowadzący: Anna Sabuda





ZUMBA DLA DZIECI
Zajęcia taneczne dla dzieci od 5 lat. Taniec zumba dla dzieci to doskonała forma aktywności fizycznej, zapewniająca jednocześnie niebywałą zabawę. Maluchy trenujące taniec rozwijają umiejętności związane zarówno z koncentracją, jak i koordynacją ruchową.
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 17:00 – 18:00
Opłata miesięczna: 20,00 zł, instruktor prowadzący: Anna Sabuda



ZUMBA Z ELEMENTAMI FITNESS
  DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
                     Zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych.
                       Zajęcia raz w tygodniu, godzina 20:00 – 20:50
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








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: 20,00 zł, instruktor prowadzący: Agnieszka Sienkiewicz


CERAMIKA
Zajęcia z ceramiki rozwijają zmysł dotyku i orientacji przestrzennej, kształcą wrażliwość na barwy, formy, jak i poczucie estetyki. Uczestnicy mają okazję ćwiczyć zdolności manualne oraz poznają cały proces tworzenia z gliny w różnych technikach ceramicznych.
Zajęcia 2 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 20 zł miesięcznie, instruktor prowadzący Agnieszka Sienkiewicz
Terminy zajęć: 6.10 i 27.10, 3.11 i 24.11, 1.12 i 22.12, 5.01 i 26.01, 2.02 i 23.02, 2.03 i 23.03, 
13.04 i 27.04, 4.05 i 25.05, 1.06 i 22.06
KLUB KRASNALA
Zajęcia dla dzieci od 3 do 5 lat. są doskonałą okazją do współdziałania w grupie, akceptacji 
z rówieśnikami, rozwijania zainteresowań, wyobraźni, kreatywności oraz poczucia rytmu.
Zajęcia raz w tygodniu, godzina 18:00 – 19:00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach (ul. Dworska 9a)
Opłata miesięczna: 20,00 zł, instruktor prowadzący: Agnieszka Balcer

KLUB MŁODEGO ASTRONAUTY
Zajęcia dla dzieci od 8 lat, dzieci będą miały możliwość poznać wszechświat, wzbogacić swoją wiedzę o kosmosie, poznać Układ Słoneczny i jego tajemnice. Zajęcia będą także rozwijać motorykę, kreatywność, umiejętności społeczne. 

Zajęcia raz w miesiącu 17:45-18:45, według harmonogramu
Opłata miesięczna: 15 zł, instruktor prowadzący: Marcin Piwowarczyk
Terminy zajęć: 20.10, 17.11, 15.12, 19.01,16.02, 16.03, 20.04, 18.05, 15.06

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Spotkania dla dorosłych raz w miesiącu w 2 czwartek miesiąca. W ramach spotkań organizowane są wykłady o różnej tematyce. Dodatkowo okazjonalnie prowadzone są tematyczne warsztaty oraz wycieczki.
Zajęcia raz w miesiącu od godziny 18:00
Terminy spotkań: 13.10, 10.11, 8.12, 12.01, 9.02, 9.03, 13.04, 11.05, 16.06 (wyjątkowo piątek)
Koordynator: Aneta Homel


                                             
PIĄTEK



SENIOR W SIECI
Konsultacje w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz pomoc w obsłudze
komputera (możliwość indywidualnego umawiania się na zajęcia).


SOBOTA

ZACZYTANA SOBOTA - „W świecie Disneya”
Grupowe zajęcia dla dzieci od 5 lat, które mają na celu pomagać w rozwijaniu wyobraźni
 i kreatywności. To cykl zajęć, podczas których przypominamy sobie najpiękniejsze bajki Walta Disneya, które nie tylko bawią, ale również uczą. Na zajęciach nie zabraknie gier edukacyjnych, zajęć plastycznych oraz wspólnych zabaw. 
Zajęcia raz w miesiącu, godzina 10:00 – 12:00 
Miejsce zajęć: Biblioteka Publiczna w Tomicach

Opłata miesięczna: 10 zł, instruktor prowadzący: Klaudia Piekarczyk/Paulina Wijasińska
Terminy zajęć: 29.10, 26.11, 17.12, 28.01, 25.02, 25.03, 22.04, 27.05, 24.06


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 regulaminem zajęć dostępnym w Ośrodku Kultury Gminy Tomice oraz na stronie internetowej www.kultura.tomice.pl 


	






