
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

WAKACJE z GOK - iem  „Nie marnujesz – środowisko ratujesz”  

   BYKÓW   03.08.2020 – 14.08.2020 
 

03.08 poniedziałek 04.08 wtorek 05.08 środa 06.08 czwartek  07.08 piątek 
 

Godz. 10:00 - 12:00 

"Namaluję świat na żółto i na 

niebiesko" - co skrywa 

dziecięca wyobraźnia. 

 

 

 

 

 

Godz. 12:00 - 14:00 

„Zajęcia ruchowo-

relaksacyjne” - jak radzić 

sobie z nadmiarem 

negatywnych emocji. 

 

Godz. 10:00 - 12:00 

„Małe też jest piękne”  - 

tworzymy domki i wodopoje dla 

owadów i małych zwierząt. 

 

 

 

 

 

Godz. 12:30 - 14:00 

„Eko – Rycerze” – jak to było w 

Średniowieczu – spotkanie z 

Tomaszem Konopką z Bractwa 

Rycerskiego Zamku Będzin. 

 

 

Godz. 07:35 

„Zero Waste, nie marnuj – oszczędzaj 

zasoby planety.” – udział w 

warsztatach ekologicznych 

dotyczących wody w Sudeckiej 

Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. 
  
 

 

Na wyjazd wymagana jest 

podpisana zgoda rodzica/opiekuna 

 
UWAGA!!!!! Każde dziecko może być  

Zapisane tylko na jedną wycieczkę. 

 

 

Godz. 10:00 – 12:00 

"WIRUS - MANIA POSIADANIA 

OGARNIA NAS" - warsztaty 

ekologiczne o greenwashingu, 

przemyśle modowym i 

świadomych wyborach  –  

warsztaty  prowadzone przez 

Ekolania.edu  

 

Godz.  12:00 - 14:00 

„Ruch to zdrowie” - gry i zabawy 

na świeżym powietrzu.  

 

Godz. 07:00 

„ Zero Waste, nie marnuj – oszczędzaj 

zasoby planety” - udział w warsztatach 

ekologicznych w Ekomuzeum Tkactwa 

i Barwienia Naturalnego w Chrośnicy – 

wiosce barwnych wątków. 

 

 
 

Na wyjazd wymagana jest 

podpisana zgoda rodzica/opiekuna 

 
UWAGA!!!!! Każde dziecko może być zapisane 

tylko na jedną wycieczkę. 

 

10.08 poniedziałek 11.08 wtorek 12.08 środa 13.08 czwartek 14.08 piątek 
 

Godz. 10:00 – 12:00 

„Smacznie gotuję – nie 

marnuję” – warsztaty kulinarne 

zero waste prowadzone przez 

Sztuka Gotowania. 

 

 

Godz. 12:00 - 14:00 

„Ozdoby do schrupania” - czyli 

jak udekorować talerz 

owocami i warzywami. 

 

Godz.  10:00 - 12:00  

"Rusz głową" - zajęcia 

wspomagające pamięć i 

koncentrację. 

 

 

 

Godz.  12:00 - 14:00 

„Mini Disco” - wakacyjne tańce 

animacyjne. 

 

Godz. 08:00 

„ Zmniejszenie ilości odpadów w 

naszym otoczeniu i powtórne ich 

wykorzystanie” – udział w 

warsztatach ekologicznych w 

Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w 

Krobi. 

 
 

 

 

 

Na wyjazd wymagana jest 

podpisana zgoda rodzica/opiekuna. 

 
UWAGA!!!!! Każde dziecko może być 

zapisane tylko na jedną wycieczkę. 

 

  

Godz. 10:00 - 12:00 

„Bezpieczne wakacje na wsi” – 

spotkanie z Sybillą Gancarek KRUS. 

 

 

 

 

Godz. 12:00 - 14:00 

„Mistrz planszówek” - turniej gier 

planszowych. 

 

Godz. 08:25 

„Znaczenie wody w przyrodzie, jej 

właściwości oraz sposoby 

oszczędzania w skali makro i mikro”  – 

udział w warsztatach ekologicznych 

oraz zwiedzanie gospodarstwa 

rybackiego i spacer przyrodniczą 

ścieżką dydaktyczną nad stawami 

hodowlanymi w „Edukacja nad 

Stawami” w  Rudzie Żmigrodzkiej. 

 
 

Na wyjazd wymagana jest 
podpisana zgoda rodzica/opiekuna. 

 
UWAGA!!!!! Każde dziecko może być zapisane 

tylko na jedną wycieczkę. 

 

  


