
 

„ F E R I A D A  2 0 1 9 ” w Tułowickim Ośrodku Kultury 
 

I TYDZIEŃ, tj. od 28 stycznia do 1 lutego 2019 
 

Poniedziałek, 28 stycznia 2019 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1000 – 1200 Świetlica w Tułowickim Ośrodku Kultury, I piętro- warsztaty 

pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją 

znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odtłuszczone jajka.  

1300 - 1700 

 

Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, zabawa PIE FACE (z elementem 

zaskoczenia), kolorowanki dla najmłodszych, Internet. 

1400 - 1600 

 

Czytam sobie w bibliotece. Program dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat, 

wspólne czytanie wybranych lektur i zabawy związane z poznawanymi 

tematami. Uczestnicy zostają w bibliotece pod opieką prowadzących. 

1600 -1800 Nagraj swój hit! Propozycja Studia Piosenki TOK. Masz ochotę 

nagrać piosenkę? Nic prostszego! Możesz to zrobić w czasie ferii. 
 

Wtorek, 29 stycznia 2019 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1300 - 1700 

 

Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, zabawa PIE FACE (z elementem 

zaskoczenia), kolorowanki dla najmłodszych, Internet. 
Goszczowice 830 

Ligota Tułowicka 

840 

Tułowice 850 

Skarbiszowice 900 

Szydłów 910 

Wyjazd na pływalnię Delfin w Krapkowicach. Od 1000 do 1200 

korzystanie z atrakcji parku wodnego (opłata 12zł). Zbiórka w holu 

TOK o godz. 840. 

Liczba miejsc: 45 (plus opiekunowie) 

Od 21stycznia 2019 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700 

 

Środa, 30 stycznia 2019 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

1000 – 1200 Świetlica w Tułowickim Ośrodku Kultury, I piętro- warsztaty 

pisankarskie. Chętni nauczyć się techniki batiku i osoby, które już ją 

znają, na spotkanie przynoszą białe, ugotowane i odtłuszczone jajka.  

1300 – 1700 Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, zabawa PIE FACE (z elementem 

zaskoczenia), krzyżówki, kolorowanki dla najmłodszych, Internet.  

1600 - 1800 

 

Zaczarowana biblioteka. Propozycja zabaw plastycznych, korzystanie 

z dostępnych w bibliotece poradników, eksperymenty i dobra zabawa. 

Uczestnicy zostają w bibliotece pod opieką prowadzących. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek, 31 stycznia 2019 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

 Kino sferyczne (https://sferycznekino.pl/filmy-sferyczne), cztery 

projekcie różnych filmów. Każda projekcja ok. 45 – 55 minut. 

Propozycja dla 25 osób na jeden seans. Zapisy na listę z konkretnym 

tytułem, aby dać szansę oglądnięcia projekcji wielu chętnym, jedna 

osoba może zapisać się na dwa seanse. 
1000 - Kaluokahina – zaczarowana rafa 

1100 - Polaris. Tajemnica nocy polarnej 

1200 - Tajemnice drzew 

1300 - Tajemnice grawitacji – śladami Alberta Einsteina ( 

1300 - 1700 

 

Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, kolorowanki dla najmłodszych, 

Internet. 
 

 

Piątek, 1lutego 2019 
Czas trwania TOK – Tułowice / GBP – Tułowice / w terenie 

Goszczowice 1010 

Ligota Tułowicka 

1020  

Tułowice 1030 

Skarbiszowice 1040 

Szydłów 1050 
 

Wyjazd do Opola, do kina. Seans ”Ralph Demolka w Internecie” o 

godz. 1215.  
Cena 13zł. Zbiórka w holu TOK o godz. 1020 

 

Liczba miejsc: 45 (plus opiekunowie) 

Od 21 stycznia 2019 zapisy w bibliotece, w godz. 1300 do 1700
 

 

1300 – 1700 Możliwość samodzielnego spędzania wolnego czasu w bibliotece. Do 

dyspozycji chętnych gry planszowe, krzyżówki, zabawa PIE FACE (z 

elementem zaskoczenia), kolorowanki dla najmłodszych, Internet. 
 


