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PROJEKTY ARTYSTYCZNE I EDUKACYJNE  

Dzielnicowego Ośrodka Kultury Kończyce na rok 2018 

 

DATA 

 

NAZWA IMPREZY 

 

       

styczeń 
 Uroczyste Noworoczne spotkanie w kole P Z E R i I nr 13 

 

Noworoczne spotkanie opłatkowe mieszkańców z Władzami Miasta 

współorganizowane z Radą Dzielnicy 

 

 Uroczyste obchody Dnia Babci- występy Kółka teatralnego dzieci emerytom 

29.01-02.02 

 

Ferie z DOK 

Poniedziałek godz: 9.00-11.30 

• 29.01 – wykonujemy pejzaże zimowe - wydzieranka 

             -  projektujemy i wykonujemy ramki na zdjęcia 

             -  wykonujemy obrazki z kolorowych kuleczek 

Wtorek godz 9.00-14.00 

• 30.01 – wyjazd do Multikina na bajkę 

Środa godz: 9.00- 11.30 

• 31.01 – – projektujemy i ozdabiamy podkoszulkę 

             -  wykonujemy kartki okolicznościowe 

             -   portrety z makaronu 

Czwartek godz: 

• 01.02 – wyjazd do Kina Roma na bajkę 

 

Piątek godz: 9.00 – 11.30 

• 02.02 - Czarodziejska  chemia -1 godzina dobrej zabawy,     

                pokazów doświadczeń 

             - Zajęcia plastyczno cukiernicze- ozdabiamy ciasteczka                  

 

luty 
 Bale karnawałowe dla dzieci ze szkoły podstawowej w dwóch grupach 

wiekowych z licznymi konkursami współorganizowane z ZS Nr.18 

 
Warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych – kartki walentynkowe metodą 

quillingu 
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  Dzień bez komputera 

marzec 

 

1.Warsztaty plastyczne – dla dzieci i dorosłych – techniki zdobienia pisanek – 

quilling, decoupage 

 2.Przygotowanie świątecznego wydania Czarnawki 

 
Dzielnicowy Dzień Kobiet  

 

 Dzień bez komputera 

 Konkursu na najładniejszą pisankę i kartę świąteczną 

 
Warsztaty plastyczne – kartki świąteczne metodą haftu matematycznego i 

quillingu 

 Święto wiosny – przygotowywanie marzanny 

kwiecień 
Warsztaty plastyczne – filcowanie 

 

 
Spotkanie z twórczością Jana Pawła II  Św. Papieża Polaka 

 

 Dzień bez komputera 

maj Warsztaty plastyczne -  wykonujemy biżuterie z modeliny 

 
Warsztaty plastyczne – ozdabiamy przedmioty codziennego użytku metodą 

decoupage 

 
Młodzieżowa majówka 

 

 Dzień bez komputera 

 Majówka na sportowo w kole emerytów 

Czerwiec 

Dzień Dziecka – festyn Mama Tata i Ja impreza współorganizowana z Radą 

Dzielnicy 

 

 Majowe  granie 

27.06-29.06 

Wakacje w mieście 

 

Środa godz: 9.00 – 10.30 

 

• 27.06- gry i zabawy na świeżym powietrzu 

            - projektujemy i ozdabiamy podkoszulkę 

 

Czwartek godz: 9.00 – 12.00 

 

• 28.06   - Wyjazd do Kina Roma 

 

Piątek godz: 9.00 – 11.30 
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• 29.06  - Zajęcia w Cafe Silesia 

 

 

Lipiec 

2.06 – 6.02 

Wakacje w mieście 

 

Poniedziałek godz: 9.00 – 10.30 

 

• 2.07- masa solna – moje ukochane zwierzątko 

         - wykonujemy obraz pt: „ Podwodne Życie „ 

 

Wtorek godz: 9.00 – 14.00 

 

• 3.07 - Wyjazd do Ogrodu Botanicznego 

 

Środa godz: 9.00 – 12.00 

 

• 4.07 - wyjazd do Muzeum Górnictwa Węglowego na   

                   wystawę i zajęcia plastyczne 

 

Czwartek godz: 9.00 – 14.00 

 

• 5.07 - wyjazd do Multikina na bajkę 

 

Piątek godz 9.00 – 11.00 

 

• 6.07 - rzeźbimy w mydle 

          - gry i zabawy na świeżym powietrzu 

 

Zakończenie wakacji słodkim poczęstunkiem 

 

 

 Przygotowanie wakacyjnego numeru Czarnawki 

 
Dzień bez komputera 

 

 15sierpień 
Rocznica obchodów Powstań Śląskich impreza współorganizowana  z Radą 

dzielnicy 

wrzesień 

 

Warsztaty plastyczne- jesienne stroiki –wykorzystanie darów przyrody 

  

 Festyn Strażacki 

 Święto pieczonego ziemniaka 
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 Dzień bez komputera 

Październik 
Wieczór muzyczny- występy  młodzieżowych zespołów amatorskich 

 

 Skarbnikowe Gody 

 Warsztaty florystyczne – techniki tworzenia i układania kwiatów 

 
Warsztaty ekologiczne dla dzieci - jestem oszczędny dbam o środowisko  

 

 Dzień bez komputera 

Listopad 

Warsztaty plastyczne- techniki zdobienia bom bek , projektowanie i tworzenie 

kart świątecznych rożnymi technikami 

  

 Dyskoteka andrzejkowa dla uczniów kończyckiej szkoły 

 Przygotowanie świątecznego wydania Czarnawki 

 Barbórkowy Babski Comber 

Grudzień 

 Warsztaty plastyczne – techniki wykonywania kart świątecznych metoda 

decoupage i quillingu 

 

 Spotkanie Barbórkowe 

 

Dzielnicowy kiermasz Świąteczny organizowany z zespołem charytatywnym 

przy dzielnicowej parafii 

 

 Miejski kiermasz świąteczny 

 Dzień bez komputera 

 

 


