
 
Harmonogram zajęć   -  lipiec 2016 

 

DATA GODZINA NAZWA ZAJĘĆ RODZAJ ZAJĘĆ 

04/07/2016 

PONIEDZIAŁEK 

16:30-18:00 Korepetycje dla 

uczniów klas    

I-VI SP 

(dowolne 

przedmioty) 

otwarte 

05/07/2016 

WTOREK 

10:00-13:00 Warsztaty 

arteterapeutyczne 

zamknięte 

15:30-16:30 Zakończenie 

warsztatów 

tanecznych dla 

dzieci 

otwarte 

16:30-18:00 Warsztaty 

rękodzielnicze 

„Lampa ze sznurka” 

otwarte 

06/07/2016 

ŚRODA 

14:00-17:00 „Restauracja 

dziecięcy smaczek” 

 

zamknięte 

07/07/2016 

CZWARTEK 

10:00-13:00 Warsztaty 

arteterapeutyczne 

zamknięte 

15:00-19:00 Gryfiński Klub 

Seniora  

otwarte 

16:30-18:00 Warsztaty dla dzieci 

„Kamienny ogród” 

otwarte 

12/07/2016 

WTOREK 

10:00-13:00 Warsztaty 

arteterapeutyczne 

zamknięte 

16:30-18:00 Warsztaty 

rękodzielnicze dla 

dorosłych 

„Biżuteria z filcu” 

otwarte 

13/07/2016 

ŚRODA 

10:00-11:30 Warsztaty dla dzieci 

„Origami” 

otwarte, dla dzieci 

od lat 7 

14/07/2016 10:00-13:00 Warsztaty zamknięte 



 
CZWARTEK arteterapeutyczne 

10:00-12:00 „Tajemnice Gryfina” 

- prezentujemy 

gryfińskie zabytki i 

legendy, snujemy 

własnych opowieści 

ciąg dalszy… 

Tworzymy bramę 

Bańską w 3D 

otwarte, dla dzieci 

od lat 5 

15:00-19:00 Gryfiński Klub 

Seniora 

otwarte 

15/07/2016 

PIĄTEK 

10:00-11:30 „Kolorowy zawrót 

głowy” – impresje 

malarskie farbami na 

dużym formacie 

otwarte, bez 

ograniczeń 

wiekowych 

18/07/2016 

PONIEDZIAŁEK 

10:00-11:30 Wakacyjna rewia 

mody – 

projektujemy stroje 

z gazet 

otwarte, dla dzieci 

od lat 6 

19/07/2016 

WTOREK 

10:00-11:30 Dzień gier 

planszowych 

otwarte, bez 

ograniczeń 

wiekowych 

20/07/2016 

ŚRODA 

10:00-11:30 „Marzenia duże i 

małe” Tworzymy 

przedmiot swoich 

marzeń techniką 

dowolną 

otwarte, bez 

ograniczeń 

wiekowych 

21/07/2016 

CZWARTEK 

10:00-11:30  „Wakacje z 

gwiazdami” – 

prezentacja 

głównych 

gwiazdozbiorów, 

tajemnice 

wszechświata. 

Projektujemy rakietę 

3D 

otwarte, praca 

wspólna dla 

dzieci od lat 6 

15:00-19:00 Gryfiński Klub Seniora otwarte 



 
22/07/2016 

PIĄTEK 

10:00-11:30 Kalambury, gry i 

zabawy dla dzieci 

otwarte, bez 

ograniczeń 

wiekowych 

25/07/2016 

PONIEDZIAŁEK 

10:00-11;30 Prezentacja 

najpiękniejszych 

polskich zabytków, 

omawiamy które 

zabytki dzieci 

widziały bądź znają. 

Tworzymy zamek 3D 

Otwarte, praca 

wspólna dla 

dzieci od lat 6 

26/07/2016 

WTOREK 

10:00-11:30 Warsztaty z masą 

solną , tworzymy 

koty, sowy, myszki 

itp 

Otwarte, dla 

dzieci od lat 5 

 

Pozostałe zajęcia/spotkania będą ogłaszane na bieżąco. 

 

 Rodziców prosimy o zapisywanie dzieci na poszczególne dni pod nr tel. 607-770-443 lub w 

siedzibie CAL (ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie). Odwiedź nas również na facebook-u. 

Zapraszamy! 


