
GODZINA Zbiórki w holu –
9.30 
miejsce - Park Trampolin -
Zielona Góra

Zapraszamy do świata
trampolin. w Zielonej Górze!.
Czekać będzie na Was aż 77
różnych trampolin, basen z
gąbkami i tor przeszkód!

zajęcia odbywają się na sali
widowiskowej 
instruktor - Magdalena Orwat -
bistro DOPRAWIONE

Czeka na Was kulinarna przygoda
może na słodko, a może na słono?
Kto to wie...to w końcu będzie
kulinarna gra w najlepsze smaki! 
i kulinarne kombinacje! 

17.01 - Gra Magiczna -
laboratorium 
18.01 - TRAMPOLINY - wyjazd
19.01 - Plastyczna Gra
Telewizyjna
20.01 - Gra Smaków
21.01 -  Błyskawiczny konkurs
plastyczny

24.01 - Gra w lego - zajęcia z
robotyki
25.01 - LODOWISKO i Park
LASERÓW - wyjazd
26.01 - Gra Magiczna -
laboratorium 
27.01 - CENTRUM PRZYRODNICZE
28.01 - Gra w Kinie - turniej
PlayStation
 

zajęcia odbywają się na sali
widowiskowej 
instruktor - Marta Springer 

To fascynujące spotkanie z szaloną
Panią Profesor i różnymi cudami
chemicznymi! Wspólnie zrobicie
wybuchające wulkany, bańki
mydlane, gluty, kolorowe
substancje. Zajęcia odbędą się
dwa razy i będą od siebie
niezależne. Każde z nich będzie
inne i wyjątkowe!

17 I 26 STYCZNIA - PONIEDZIAŁEK 
/ ŚRODA - GRA MAGICZNA -
GODZ.  10.00

18 STYCZNIA - WTOREK 
PARK TRAMPOLIN SKOCOLOCO 
KOSZT - 55,00 ZŁ 

Ferie Zimowe
przyłącz się do wspólnej zabawy

i zostań mistrzem gry!

 

19 STYCZNIA - ŚRODA
PLASTYCZNA GRA TELEWIZYJNA -
GODZ.  10.00

zajęcia odbywają się na sali
widowiskowej 
instruktor - Wiesław Matysik

Zapraszamy na zajęcia, w czasie
których farby, pędzle i kredki będą
nieodłączną częścią zabawy. Na
zajęciach stworzycie jedną,
dłuuuugą i zimową opowieść
przewijaną w kartonowym
telewizorze!

20 STYCZNIA - CZWARTEK
GRA SMAKÓW - GODZ.  10.00



21 STYCZNIA - PIĄTEK
BŁYSKAWICZNY KONKURS
PLASTYCZNY - GODZ.  10.00

miejsce - sala widowiskowa 
instruktor Wiesław Matysik 

To propozycja dla tych, co lubią
malować i rysować. Na miejscu
czekać na Was będzie wszystko to,
co potrzebne do stworzenia
artystycznej pracy. Od sporej kartki
papieru i sztalugi, poprzez kredki,
pędzle i farby, a na ołówkach i
węglu skończywszy. Temat
konkursu zostanie podany tuż
przed rozpoczęciem działań. Na
najlepsze prace czekają nagrody, a
wszyscy uczestnicy otrzymają
pamiątkowe dyplomy.  

24 STYCZNIA - PONIEDZIAŁEK
GRA W LEGO - GODZ. 11.00

miejsce - sala widowiskowa 

Zapraszamy do świata  klocków
lego i zmyślnych elementów
robotyki, które rozbudzą waszą
wyobraźnię! To dwie godziny
zabawy, którą zapewni Bricks 4
Kidz

25 STYCZNIA - WTOREK
LODOWISKO I PARK LASERÓW -
KOSZT - 60.00 

zbiórka w holu - godz. 9.15
miejsce Nenufar Club Kościan 

Jak ferie zimowe to i lodowisko! Na
miejscu czekać na Was będą łyżwy
i sporo śnieżnej zabawy, a potem
niesamowite wrażenia w Parku
laserów, czyli dwa w jednym! 

27 STYCZNIA - CZWARTEK
CENTRUM PRZYRODNICZE -
KOSZT - 60.00 

zbiórka w holu - 10.45  
miejsce - Centrum Przyrodnicze
w Zielonej Górze

Zapraszamy do niesamowitego
miejsca pełnego interaktywnych
urządzeń i eskponatów. To miejsce,
w którym sami będziecie mogli
przeprowadzać eksperymenty i
zdobywać wiedzę i pobudzać
wyobraźnię!

28 STYCZNIA - WTOREK
GRA W KINIE TURNIEJ
PLAYSTATION - GODZ. - 10.00 

miejsce - KINO za Rogiem 
Instruktor Dariusz Mikołajczak 

Nie ma to jak pograć na
PlayStation na wielkim ekranie! To
właśnie Wam proponujemy! mamy
gry! mamy PlayStation i brakuje
tylko Was! Gier będzie kilka do
wyboru więc nic się nie martwcie,
każdy znajdzie coś dla siebie! To
turniej, w którym będziecie
sprawdzać swoje umiejętności.

UWAGA!
Na wszystkie wyjazdy i warsztaty i
zajęcia obowiązuje INTERNETOWA
REZERWACJA 

zapisz się na zajęcia i wyjazdy
wchodząc na stronę 
www.goksiedlec.pl/bilety 

w razie pytań i wątpliwości 
zapraszamy do kontaktu 
       683848069
www.goksiedlec.pl 


