Ferie z GOKiem
od 12.02 do 23.02 2018
I tydzień
12 lutego - poniedziałek ŚWIĘTY WALENTY
13 lutego - wtorek KINO
14 lutego - środa ŁAPACZ SNÓW
14 lutego - środa SERCE z WŁÓCZKI
15 lutego - czwartek LODOWISKO
16 lutego - piątek ZIMOWA KOLEJKA

II tydzień
19 lutego - poniedziałek
MALOWANKI ZDRAPYWANKI
20 lutego - wtorek STADION I KINO
21 lutego - środa KUCHENNE REWOLUCJE
21 lutego -środa ZIMOWA KOLEJKA c.d.
22 lutego - czwartek TEATR
23 lutego - piątek NOC W GOKU

12 lutego - poniedziałek
ŚWIĘTY WALENTY - czyli warsztaty z tworzenia kartek walentynkowych. Zapraszamy
wszystkich, którzy mają ochotę stworzyć wyjątkową kartkę, którą będą mogli ofiarować
wyjątkowej osobie.
godz. 11.00
miejsce - pracownia plastyczna
instruktor artystyczny - Tomasz Weiss
zajęcia bezpłatne
13 lutego - wtorek
KINO - Zapraszamy do kina na animację
„Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska” Druga
część szalonych i zabawnych perypetii najsłynniejszej pszczółki świata, która żadnej
przygody się nie boi! Tym razem Maja i Gucio
wezmą udział w międzyłąkowych igrzyskach
sportowych, których stawka okaże się wyjątkowo wysoka. W ulu aż huczy od sensacyjnych
wieści! W pszczelej stolicy odbyć się mają Miodowe Igrzyska. Maja marzy, by wziąć w nich
udział. Niestety mieszkańcy ula nie zostają na
nie zaproszeni. Na domiar złego Cesarzowa
żąda oddania połowy miodowych zbiorów na
potrzeby sportowców. Królowa gotowa jest się
pogodzić z poleceniami przełożonej, ale Maja
od dziecka jest buntowniczką. A nic nie złości
jej bardziej niż jawna niesprawiedliwość. Wyrusza więc do stolicy, by powiedzieć Cesarzowej, co myśli o niej i jej nakazach.
Po seansie przewidziany jest pobyt w restauracji McDonald’s na koszt własny. UWAGA!
repertuar nie jest potwierdzony i może ulec
zmianie.
Zbiórka w holu GOKu - godz. 9.00
Miejsce - Cinema City Zielona Góra
Koszt - 28 zł
14 lutego - środa
ŁAPACZ SNÓW - wyjątkowe warsztaty z
tworzenia magicznych okręgów z plecionymi
sznurkami w środku. Wierzenia indiańskie mówią, że dzięki łapaczowi, trafiać do nas będą

tylko dobre sny i dobre myśli.
godz. 10.00
miejsce - pracownia plastyczna
instruktor artystyczny - Marta Springer
zajęcia bezpłatne
14 lutego - środa
SERCE z WŁÓCZKI - jeżeli lubicie robótki
ręczne, to zapraszamy na zajęcia z tworzenia
dekoracyjnych serduszek z włóczki. To walentynkowy dzień, więc tym bardziej wyjątkowe
serce z pewnością się przyda!
godz. 12.15
miejsce - pracownia plastyczna
instruktor artystyczny - Marta Springer
zajęcia bezpłatne
15 lutego - czwartek
LODOWISKO - Ferie zimowe, to doskonała
okazja, aby wybrać się na lodowisko. To wspaniała zabawa dla małych i dużych. Wypożyczenie łyżew jest ujęte w kosztach wyjazdu,
ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zabrać ze
sobą własne łyżwy. Czas pobytu na tafli lodowiska to półtorej godziny. W drodze powrotnej
przewidziany pobyt w restauracji McDonald’s
na koszt własny.
Zbiórka w holu GOKu - godz. 9.30
Miejsce - Lodowisko Bogdanka- Centrum
Rekreacji i Rozrywki w Poznaniu
Koszt - 31 zł
16 lutego - piątek
ZIMOWA KOLEJKA - zajęcia manualno plastyczne polegające na stworzeniu wielkiej
kartonowej kolejki, która zostanie zaprezentowana w holu GOKu. Zajęcia przestrzenne,
które będą dwuetapowe i odbywać się będą w
dwóch terminach.
dwa terminy:
16 lutego - godz. 11.00
21 lutego - godz. 13.00
miejsce - sala widowiskowa
instruktor artystyczny - Wiesław Matysik
zajęcia bezpłatne

19 lutego - poniedziałek
MALOWANKI ZDRAPYWANKI zapraszamy na przyjemne zajęcia dla małego i dużego. Wystarczy odrobina wyobraźni,
kredki olejne i czarna farba.
godz. 11.00
miejsce - pracownia plastyczna
instruktor artystyczny - Tomasz Weiss
zajęcia bezpłatne
20 lutego - wtorek
STADION I KINO - Zapraszamy sympatyków
piłki nożnej, ale nie tylko, na wyjątkowe zwiedzanie Stadionu piłkarskiego w Poznaniu.
Podczas zwiedzania można zobaczyć między
innymi: Salę Konferencyjną, Szatnię Gości,
poziom boiska wraz z ławkami rezerwowych,
Lożę Prezydencką, Salę Legend, Trybunę
Prasową czy Lokomotywę. Przed zwiedzaniem stadionu w programie również wizyta w
największym kinie w Poznaniu czyli KINEPOLIS i animacja „Gnomy rozrabiają” Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta.
Wszystko jest dla niej nowe – dom, miasto,
szkoła i znajomi. Stary budynek, w którym razem zamieszkają wydaje się skrywać wiele
tajemnic. Jedną z nich jest osobliwa kolekcja
krasnali ogrodowych. Pewnego dnia małe figurki ożywają! Okazuje się, że skrzaty są tak
naprawdę legendarnymi strażnikami, którzy
od wieków bronią świata przed żarłocznymi
istotami z innych wymiarów. Dzielna Chloe,
wspólnie z nowo poznanym kolegą z sąsiedztwa o imieniu Liam, przyłączają się do akcji.
Zwariowane krasnale wraz z dwójką dzieciaków będą musiały poradzić sobie z pozaziemskim zagrożeniem. Bohater tkwi w każdym z
nas – trzeba go tylko obudzić!
W drodze powrotnej przewidziany jest pobyt w

restauracji McDonald’s na koszt własny. UWAGA! repertuar nie jest potwierdzony i może
ulec zmianie.
Zbiórka w holu GOKu - godz. 8.00
Miejsce - KINEPOLIS Poznań,
Stadion Piłkarski w Poznaniu
Koszt - 48 zł
21 lutego - środa
KUCHENNE REWOLUCJE - to zajęcia dla
wszystkich, którzy lubią spędzać czas w kuchni. Dla uczestników zostaną przygotowane kulinarne konkurencje w grupach. Z pewnością
będzie wesoło i smacznie. Przed rozpoczęciem rewolucji uczestnicy zostaną podzieleni
na trzyosobowe grupy.
godz. 11.00
miejsce - sala widowiskowa
zajęcia bezpłatne
21 lutego - środa
ZIMOWA KOLEJKA c.d.
godz. 13.00
miejsce - sala widowiskowa
zajęcia bezpłatne
22 lutego - czwartek
TEATR - Zapraszamy do Teatru Lubuskiego
na niesamowity, bajeczny i kolorowy spektakl
„Akademia Pana Kleksa” wg Jana Brzechwy.
Akademia Pana Ambrożego Kleksa to miejsce, gdzie tolerancja + dziecko = człowiek. To
tak proste równanie, że aż za często o tym zapominamy. Czy nasz Adaś uwierzy w siebie i
w swoje siły. Czy jego słabości staną się jego
atutami? Czy Ambroży Kleks uratuje świat
fantazji przed niszczycielską siłą zła? I gdzie
jest magiczny guzik Mateusza? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w naszym
spektaklu…

W drodze powrotnej przewidziany jest pobyt w
restauracji McDonald’s na koszt własny.
Zbiórka w holu GOKu - godz. 8.30
Miejsce - Teatr Lubuski w Zielonej Górze
Koszt - 37 zł
23 lutego - piątek
NOC W GOKU - Na zakończenie Ferii Zimowych zapraszamy na wyjątkowe spotkanie w
GOKu. Na uczestników czekać będą zajęcia
taneczne, kulinarne, plastyczne i wszelakie artystyczne eksperymenty. Zajęcia poprowadzą
studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Należy zabrać ze sobą poduszkę, śpiwór, przybory toaletowe i latarkę. W Goku czekać na
Was będzie pyszna kolacja i śniadanie. Nasze
wspólne spotkanie kończy się o 9 rano w sobotę.
Zbiórka uczestników godz. 17.00
miejsce - pomieszczenia GOK Siedlec
zajęcia bezpłatne

Na wszystkie zajęcia i wyjazdy obowiązują
zapisy osobiście w biurze GOKu lub pod
nr telefonu 683848069.
UWAGA! Na wyjazdy, po dokonaniu zapisu
obowiązuje trzydniowy – nieprzekraczalny
termin uiszczenia opłaty i dostarczenia
Karty Wycieczki.

