
  

wakacyjne spotkania w Tułowickim Ośrodku Kultury 

(tel. 77 4600672) 

I tydzień 5-9 lipca 2021 
 

Spotkania wakacyjne będą się odbywały w sali widowiskowej (przy PKP) i na terenie 

przyległym, chyba ze w opisie dnia zostanie wskazane inne miejsce.  

 

Prosimy o dokładne przeanalizowanie planów na każdy dzień. Głównie pod kątem 

dopasowania ubioru do proponowanych zajęć. Każde dziecko obowiązkowo ma mieć 

nakrycie głowy i wygodne obuwie. Przy planowanych zabawach w lesie (basen 

Lipno), ochronę przed komarami i kleszczami. Prosimy też aby zadbać o 

wystarczającą ilość płynów i kanapki, zamiast chrupek czy ciastek. 

Poniedziałek: 

5 lipca 2021 

 

1000 - 1400 
 

 

Pierwszego dnia spotkamy się o godz. 1000 w sali widowiskowej 

TOK.  
Poznamy się, podzielimy na dwa plemiona. Zobaczymy filmy na temat 

Afryki, co przybliży nam temat wakacji. Podejmiemy wyzwanie 

ogrodnicze: przekonamy się czy nakarmilibyśmy wioskę. Najpierw w 

akcenty etniczne ozdobimy gliniane doniczki. Przed nami także spacer 

w poszukiwaniu najlepszych patyków, potrzebnych do pracy przy 

makramie. 

Wtorek: 

6 lipca 2021 

 

1000 - 1400 

 

Warsztaty wiązania makramy. Przed nami próba wiązania węzłów, 

łączenia sznurka, czyli zabawa z makramą. Ciąg dalszy pracy z 

doniczkami, zostaną napełnione ziemią i posiejemy fasolę. Przez czas 

naszego projektu każdy będzie dbał o swoje rosnące rośliny. Zrobimy 

swoje maski afrykańskie. Wybierzemy utwory i podejmiemy pierwszą 

próbę nauki tańca (oczywiście w maskach!). 

Środa: 

7 lipca 2021 

 

1000 - 1400 
 

Warsztaty wikliniarskie poprowadzi znany twórca koszyków Tadeusz 

Taszycki. Poznamy technikę wyplatania, stosowaną na całym świecie. 

Czas spędzimy również na terenie zielonym, przy sali widowiskowej. 

Spróbujemy upleść płot wyznaczający teren naszej wioski. 

Czwartek: 

8 lipca 2021 

 

1000 - 1400 

 

Dzisiaj przed nami wyzwanie muzyczne. O godz.1030 rozpocznie się 
warsztat gry na bębnach. Będziemy ćwiczyć wybijanie rytmu. Po 

nauce wrócimy do naszych zajęć manualnych, a mamy wiele 

możliwości. Pogoda wyznaczy nam temat zajęć, czy pracujemy w sali, 

czy możemy bawić się na zewnątrz. 

 

Piątek: 

9 lipca 2021 

 

820 - 1530
 

 
 

Wycieczka do opolskiego ZOO. Spotykamy się o 820 w sali 

widowiskowej, podróż szynobusem rozpoczniemy o 843, w drogę 

powrotną ruszymy z Opola o 1458 (w Tułowicach 1523).W planach 

zwiedzanie ogrodu zoologicznego, szczególnie przyjrzymy się 

zwierzętom afrykańskim. W czasie podróży PKP obowiązuje noszenie 

maseczek i posiadanie przy sobie legitymacji szkolnej (potwierdza 

prawo do zniżki w podróży i kupnie ulgowego biletu wstępu do ZOO). 


