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PROJEKTY ARTYSTYCZNE I EDUKACYJNE  

Dzielnicowego Ośrodka Kultury Kończyce na rok 2019 

 

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 

 Warsztaty plastyczne dla dzieci – zimna porcelana - ozdoby 

 Warsztaty plastyczne dla dorosłych – zimna porcelana - ozdoby 

 Uroczyste obchody Dnia Babci- występy Kółka teatralnego dzieci emerytom 

 
Warsztaty plastyczne dla dorosłych -  decoupage – ozdabianie przedmiotów 

codziennego użytku 

 
Warsztaty dla dorosłych – wiklina papierowa – podkładki pod kubek -  

ozdabiamy techniką decoupage 

luty 
 Bale karnawałowe dla dzieci ze szkoły podstawowej w dwóch grupach 

wiekowych z licznymi konkursami współorganizowane z ZS Nr.18 

11.02-15 

 Ferie w mieście 

Poniedziałek godz. 9.00 

- zimowy pejzaż – kompozycja z kółek 

- zimna porcelana/masa solna płaskorzeźba zimowa 

- wydzieranka – „pocztówka z ferii 

Wtorek godz. 9.00 

 Warsztaty kulinarne „ Przystanek11” 

Środa godz. 9.00 

- sianowe zwierzaki, podstawki pod kubek, portret z darów natury.  

Czwartek godz. 9:00 

- warsztaty w Cafe Silesia  
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Piątek godz. 9.00  

- Wyjazd na bajkę do Kina 

 Warsztaty plastyczne dla dzieci – kartki walentynkowe – metodą quillingu 

 
Warsztaty plastyczne dla dorosłych – kartki walentynkowe – metodą quillingu  

i haftu matematycznego 

  
Warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych – ozdabianie puszek metodą 

decoupage 

 Dzień bez komputera 

marzec 

 
Warsztaty plastyczne – dla dzieci – zdobienie pisanek metodą decoupage 

 Warsztaty plastyczne dla dorosłych - zdobienie pisanek metodą decoupage 

 Dzielnicowy Dzień Kobiet  

 Dzień bez komputera 

 Konkursu na najładniejszego kurczaczka  

 Warsztaty plastyczne – kartki świąteczne metodą haftu matematycznego  

 Warsztaty plastyczne – kartki świąteczne metodą quillingu 

 Święto wiosny – przygotowywanie marzanny 

kwiecień 
Warsztaty plastyczne – filcowanie – tworzymy biżuterię 

 

 
Dzielnicowy kiermasz Świąteczny organizowany z zespołem charytatywnym 

przy dzielnicowej parafii 

 Warsztaty plastyczne – kartki okolicznościowe różnymi technikami 

 Warsztaty plastyczne -  wykonujemy biżuterie z modeliny 

 Warsztaty plastyczne – ozdabiamy jajka metodą karczochowa 

 
Spotkanie z twórczością Jana Pawła II  Św. Papieża Polaka kółko teatralne 

 

 Dzień bez komputera 
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maj Warsztaty plastyczne dla dzieci – zimna porcelana 

 
Warsztaty plastyczne – ozdabiamy przedmioty codziennego użytku metodą 

decoupage 

 Ognisko integracyjne z DOK - ami 

 Młodzieżowa majówka na sportowo 

 Dzień bez komputera 

 Majówka na sportowo w kole emerytów 

 Udział w Majowym Graniu – impreza plenerowa 

czerwiec 
Dzień Dziecka – festyn „Mama Tata i Ja”. Impreza współorganizowana z Radą 

Dzielnicy 

24.06-28.06 

Wakacje w mieście 

Poniedziałek  godz. 9.00  

• 24.06- gry i zabawy na świeżym powietrzu 

            - wykonujemy obrazek z kolorowych kółek  

            - wykonujemy korale i bransoletki z różnych    materiałów 

Wtorek  godz. 9.00  

• 25.06   - wyjazd do Kina Cinema City – Plaza  

Środa  godz. 9.00  

• 26.06 – wyjazd do Ogrodu Botanicznego  

Czwartek godz. 9.00 

• warsztaty w Cafe Silesia 

Piątek godz. 9:00 

• wyjazd do Kina Roma  

Lipiec 

1.06 – 6.02 

Wakacje w mieście 

Poniedziałek godz. 9.00 – 10.30 

• 1.07 – portret – „ mój przyjaciel”  

          - malowanie kreda  

          -  rewia mody - wykonujemy ekologiczną odzież 

Wtorek godz. 9.00 – 14.00 

• 2.07 –  festiwal baniek mydlanych 

           - gry i zabawy na świeżym powietrzu 
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Środa godz. 9.00  

• 3.07 - wyjazd na  wystawę i zajęcia plastyczne 

Czwartek godz. 9.00  

• 4.07 – warsztaty w Cafe Silesia 

Piątek godz. 9.00  

• 5.07 - rzeźbimy w mydle 

          - gry i zabawy na świeżym powietrzu 

Zakończenie wakacji słodkim poczęstunkiem 

 15 sierpień 

Rocznica obchodów Powstań Śląskich. Impreza współorganizowana   

z Komitetem Obchodów Powstań Śląskich,  Miastem Zabrze i Radą Dzielnicy 

Podczas imprezy m.in.: wręczenie biało- czerwonych chorągiewek i balonów, 

biesiada śląska z pieśniami patriotycznymi. 

wrzesień 
 

Warsztaty plastyczne- jesienne stroiki – wykorzystanie różnych materiałów  

 Festyn Strażacki 

 Święto pieczonego ziemniaka- spotkanie młodzieżowe  przy ognisku 

  
Dzień bez komputera  

Piknik na terenie DOK Kończyce z innymi ośrodkami. 

 Udział w Skarbnikowych Godach – impreza plenerowa 

Październik Wieczór muzyczny- występy  młodzieżowych zespołów amatorskich 

 

Wieczornica 

- „ Ale to już było”- prezentacja ośrodka,  występy dzieci, wspomnienia   

najstarszych   uczestników.  

-ogłoszenie wyników konkursu literackiego i  plastycznego, wręczenie nagród 

 

 Warsztaty florystyczne – tworzymy kwiaty z różnych materiałów 

 Warsztaty ekologiczne dla dzieci - jestem oszczędny dbam o środowisko  

 Dzień bez komputera 
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Listopad 
Warsztaty plastyczne- techniki zdobienia bombek, projektowanie i tworzenie kart 

świątecznych rożnymi technikami 

 

Spotkanie przy kawie i kołaczu z cyklu „Kawiarenka z oknem na świat”  

z nestorami dzielnicy ,wspomnienia kończyckie ,wspólny śpiew pieśni 

patriotycznych 

 Warsztaty plastyczne – wykonujemy świąteczne ozdoby i stroiki 

 Dyskoteka Andrzejkowa dla uczniów kończyckiej szkoły 

 
Wieczornica  z udziałem dzieci  z montażem słowno muzycznym w Kole 

Emerytów 

 Barbórkowy Babski Comber 

Grudzień 
 Warsztaty plastyczne – techniki wykonywania kart świątecznych metoda 

decoupage i quillingu 

 Spotkanie Barbórkowe 

 Mikołaj dla dzieci 

 Warsztaty plastyczne – wykonujemy bombki techniką karczochową 

 
Dzielnicowy kiermasz Świąteczny organizowany z zespołem charytatywnym 

przy dzielnicowej parafii 

 Opłatkowe spotkanie w Radzie Dzielnicy 

 Warsztaty plastyczne – ozdabianie bombek różnymi technikami. 

 Mikołajkowe spotkanie w kole nr 13 spotkanie 

 Opłatkowe spotkanie w klubie Nowe Życie 

 Opłatkowe spotkanie w kole nr 13 

 Dzień bez komputera 
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ STAŁYCH 2018/2019 

 

Poniedziałek 

8.30 - 14.00  - zajęcia plastyczne dla seniorów 

14.30 - 17.00 - zajęcia kółka plastycznego dla dzieci 

15.00 - 19.00 - zajęcia świetlicy kuratoryjnej 

18.30 - 20.00 - spotkania grupy młodzieżowej 

19.00 - 20.00 - Gyrokinesis- gimnastyka dla pań i panów 

Wtorek 

9.30 - 13.00 - zajęcia plastyczne dla seniorów 

14.00 - 15.00 - przyroda wokół nas zajęcia dla dzieci  

15.00 - 19.00 - zajęcia świetlicy kuratoryjnej 

17.00 – 20.00 – zajęcia plenerowe z nordic walking 

18.00 - 20.00 - spotkania Rady Dzielnicy (pierwszy wtorek po 15 każdego 

miesiąca) 

Środa 

11.00 – 14.00 – zajęcia plastyczne dla seniorów 

14.30 – 15.30 – zajęcia kółka plastycznego dla dzieci ( co drugą środę do 

17.00) 

15.00 - 19.00 - spotkania klubu seniora (co drugą środę) 

15.00 - 19.00 – zajęcia świetlicy kuratorskiej 

17.00 - 19.00 - spotkania hodowców gołębi(co drugą środę) 

19.30 - 21.00 - zajęcia sportowe (tenis stołowy) 

Czwartek 

15.00 - 19.00 - zajęcia świetlicy kuratoryjnej 

16.00 - 21.00 - rozgrywki szachowe dorosłych 

18.30 - 19.30 - spotkania grupy młodzieżowej 

Piątek 

15.00 – 16.30 – zajęcia kółka dziennikarskiego 

15.00 - 19.00 - zajęcia świetlicy kuratoryjnej 

16.30 – 17.30 – zajęcia taneczne dla maluszków 

18.30 - 20.00 - spotkania grupy młodzieżowej 

Dodatkowo 

Od poniedziałku do piątku: 

godz.13.00- 17.00  czynny jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

W każdy czwartek:  

godz.17.00 -20.00  czynny jest dzielnicowy punkt ZSRA  „Nowe Życie” 

 


