
 

  15.02.2016r.  - 10.00 - „Zimowe sposoby na dobry nastrój” – zajęcia animacyjno –  

  poniedziałek czytelnicze, rozwijanie wyobraźni twórczej, głośne czytanie fragmentów   

                        książek dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie dzieci wykonają zakładki   

                        do książek /Biblioteka w Kopkach/ 
 

  16.02.2016r.  - godz. 11.00 – „Smacznie, zdrowo i niedrogo” - warsztaty kulinarne  

      wtorek      dla młodzieży, robienie koreczków, ozdobnych kanapek, jak zrobić tanim  

                        kosztem party, urodziny - degustacja /Centrum Wikliniarstwa/ 

                        -Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży według stałego harmonogramu  

                         /Dom Kultury/ 
 

  17.02.2016r.   - godz. 7.20 - wyjazd uczestników zajęć tanecznych i plastycznych MOK  

       środa        do Teatru Maska w Rzeszowie na spektakl  „Pinokio” i lekcję teatralną  

                         oraz do Muzeum Dobranocek 
 

  18.02.2016r.  - godz. 11.00 - ”Zimowa giełda rozrywki”- gry, łamigłówki, quizy dla dzieci   

   czwartek       /Biblioteka w Przędzelu/ 

                        - godz. 11.00 – „Akademia wycinania” – papierowe warsztaty dla dzieci;   

                          wykonane zwierzątka dzieci zabiorą do domu /Centrum Wikliniarstwa/ 

                        - godz. 12.00 -”Zimowa ubieranka bałwanka” - twórcza zabawa, tworzenie  

                  na kolorowym bristolu bałwanków /Centrum Wikliniarstwa/ 

                        - Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży według stałego harmonogramu  

                         /Dom Kultury/ 

   19.02.2016r.  - godz. 12.00 -„Nauka wykonywania gobelinu” – zajęcia plastyczne   

      piątek         dla młodzieży /Dom Kultury/ 
                         - godz. 11.00 – „Jak być piękną – Świat młodszej siostry” – fryzura  

                           w 5 min.; instrukcja jak zrobić warkocz francuski i holenderski  

                           /Biblioteka w Kopkach/ 
 

22.02.2016r.   - godz. 11.00 – „Kącik Małego Smakosza” – samodzielne przygotowywanie    

poniedziałek   ozdobnych kanapek przez dzieci, twórcza nauka nakrywania do stołu  

                        - degustacja /Centrum Wikliniarstwa/ 
 

23.02.2016r.  - godz. 11.00 - "Dziesięć rzeczy, o których myśli Twój kot, czyli prawie       

    wtorek         wszystko o kotach" – czytanie wierszyków o kotach i odgadywanie   

                         zagadek, malowanie kocich buziek /Biblioteka w Przędzelu/ 

                       - Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży według stałego harmonogramu  

                         /Dom Kultury/ 
 

24.02.2016r.  - godz.  11.00 – „Mali Mistrzowie Recyklingu w Bibliotece”- robienie     

     środa          pojemników na kredki z wykorzystaniem rożnego typu odpadów.  

                         Oprócz kreatywnych zajęć dzieci zapoznają się  z zasadami recyklingu  

                         odpadów, segregacji śmieci /Biblioteka w Rudniku nad Sanem/ 
 

25.02.2016r.  - godz. 12.00 -„Podstawowe węzły – makrama krok po kroku ” 

  czwartek      - zajęcia plastyczne dla dzieci /Dom Kultury/ 

                       - Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży według stałego harmonogramu  

                         /Dom Kultury/ 
 

26.02.2016r.  - godz. 11.00 – „Dzień Bezpiecznego Internetu” – zajęcia dla dzieci      

    piątek          poświęcone bezpieczeństwu w sieci /Biblioteka w Rudniku nad Sanem/ 

                       - godz. 14.00 - ”Wierszyki na deser”-  zajęcia kulinarne z degustacją  

                         dla dzieci prowadzone przez KGW  w Kopkach. Loteria fantowa na   

                         zakończenie ferii  /Biblioteka w Kopkach/ 

28.02.2016r.   - godz. 15.00 – Pokazy grup tanecznych Miejskiego Ośrodka Kultury.     

   niedziela       Zakończenie ferii zabawą taneczną dla dzieci z Zespołem Dudzik Band 

                          /Dom Kultury/ Podczas imprezy mogą wystąpić dzieci uzdolnione   

                          muzycznie, recytatorsko, wokalnie… Prosimy o zgłoszenia do 22.02.2016r. 

 
 

 

 

 
 

W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W RUDNIKU NAD SANEM 

Podczas ferii zimowych w Domu Kultury kontynuowane będą stałe zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży we wtorki i czwartki w godzinach: 
15.45 – 16.30 - dzieci do 6 lat, 16.30 – 18.00 - dzieci ze szkoły podstawowej (kl.1 – 3), 18.00 – 19.30 - dzieci ze szkoły podstawowej (kl.4 – 6) i młodzież z gimnazjum  

 

                    MOK zabezpiecza materiały na zajęcia.  

   Prace wykonane podczas zajęć dzieci wezmą ze sobą do domu. 

             W godzinach pracy Bibliotek można korzystać  

                            z bezpłatnego Internetu. 

Zapraszamy na ferie z nagrodami! 
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