
 
Plan pracy GCKIB klub w RZĘDZINACH Maj 2022 

 
LP DATA GODZINA WYDARZENIE DLA KOGO DODATKOWE INFORMACJE 

 
 
 

04.05.2022 14.30 - 16.00 
16.00 - 18.00 
 
19.00-22.00 

Gry i zabawy stolikowe 
Plastyczne środy: Majówka czyli : 
1Maja, Święto Flagi oraz  
Konstytucja 3Maja –  skojarzenia 
Wieczorne spotkania przy 
herbacie 

 
dzieci i młodzież 
 
seniorzy 

Zajęcia plastyczne połączone z pogadanką na temat Konstytucji 
3maja i tradycji konstytucyjnej w Polsce oraz  flagi jako symbolu 
państwowości. 
  Wystawa prac plastycznych 

2 05.05.2022 15.30 - 17.00 
 
17.30 –19.00 

Spacer po okolicy – w 
poszukiwaniu znaków wiosny 
Zajęcia rekreacyjne pod klubem 

dzieci, młodzież , dorośli 
 
dzieci, młodzież 
 

 

3 06.05.2022 15.00-17.00 
 
 

17.00-19.00 
19.30-22.00 

Warsztaty kulinarne – kuchnia 
wegetariańska: szybki deser 
budyniowo-brzoskwiniowy 
Wyjście na plac zabaw 
Wieczór bilardowy 

wszyscy chętni 
 
 
dzieci i młodzież 
dorośli 

Produkty do zajęć kulinarnych przynoszone są przez uczestników oraz 
prowadzącego 

4 07.05.2022 10.00-14.00 
 
15.00-18.00 

Wyjazd na Turniej Szachowy 
„Wiosna z szachami” w Szczecinie 
Pokaz tańca nowoczesnego – 
Dobra  

wszyscy chętni W Turnieju wezmą udział szachiści z klubu w Rzędzinach 
 
W pokazie tańca biorą udział dziewczęta z klubu w Rzędzinach 
 

6 10.05.2022 15.00-17.00 
18.00-20.00 
20.00-22.00 

Wyjście na plac zabaw 
Szachowe wtorki 
Wieczór „moli książkowych” – 
nowości w naszej bibliotece, 
spotkanie i dyskusja. 

dzieci 
wszyscy chętni 
młodzież, dorośli 
 

 
 
 

7 11.05.2022 14.30-16.00 
 
 
16.00-18.00 
19.00-22.00 

Plastyczne środy – konkurs na 
plakat promujący tydzień bibliotek 
i święto bibliotekarzy 8.05 
Zajęcia rekreacyjne pod klubem 
Wieczorne spotkania przy 
herbacie 

dzieci i młodzież 
 
 
dzieci i młodzież 
seniorzy 

 

8 12.05.2022 15.00-17.00 
17.30-19.00 

Gry i zabawy stolikowe 
Wieczorne kijki – otwieramy sezon 

dzieci i młodzież 
młodzież, dorośli 

 



 
9 13.05.2022 15.00-18.00 

 
18.00-20.00 
20.00-22.00 

Wizyta w bibliotece w ramach 
Tygodnia Bibliotek 
Gry i zabawy stolikowe 
Wieczór bilardowy 

dzieci i młodzież 
 
dzieci i młodzież 
dorośli 

 

10 14.05.2021 15.00-17.00 
 
 

17.00-19.00 
20.00-22.00 

Warsztaty kulinarne – jagielnik 
kokosowy czyli ciasto z kaszy 
jaglanej 
Zajęcia rekreacyjne pod klubem 
Wieczór bilardowy 

dzieci i młodzież 
 
 
dzieci i młodzież 
dorośli 

Produkty do zajęć kulinarnych przynoszone są przez uczestników oraz 
prowadzącego 

11 17.05.2022 15.00-17.00 
18.00-20.00 
20.00-22.00 

Wyjście na plac zabaw 
Szachowe wtorki 
Wieczór „moli książkowych” – 
nowości w naszej bibliotece 
spotkanie i dyskusja. 

dzieci 
wszyscy chętni 
młodzież, dorośli 
 

 

12 18.05.2022 14.30-16.00 
 
 
16.00-18.00 
19.00-22.00 

Plastyczne środy – konkurs na 
plakat promujący tydzień bibliotek 
i święto bibliotekarzy 8.05 
Zajęcia rekreacyjne pod klubem 
Wieczorne spotkania przy 
herbacie 

dzieci i młodzież 
 
 
dzieci i młodzież 
seniorzy 

 

13 19.05.2022 15.00-17.00 
 

17.00-19.00 
19.30-21.00 

 

Światowy Dzień Ziemi – sprzątamy 
okolicę 
Gry i zabawy stolikowe 
Wiosenny spacer z kijkami.  

wszyscy chętni 
 
dzieci, młodzież 
młodzież, dorośli 

 

14 20.05.2022 14.30-16.30 
17.00-19.00 

 
 

19.30-22.00 

Wyjście na plac zabaw 
Warsztaty kulinarne – z miodem w 
tle, z okazji Światowego Dnia 
Pszczół 
Wieczór gier 

dzieci 
wszyscy chętni 
 
 
dorośli 

 
Produkty do zajęć kulinarnych przynoszone są przez uczestników oraz 
prowadzącego 

15 21.05.2022  
14.00-19.00 

Wyjazd do Szczecina na spektakl w 
Teatrze Lalek Pleciuga – Dzikie 
Łabędzie 

dzieci, młodzież Spektakl rozpoczyna się o godz. 16.00 

16 24.05.2022 15.00-17.00 
18.00-20.00 
20.00-22.00 

Wyjście na plac zabaw 
Szachowe wtorki 
Wieczór „moli książkowych” – 

dzieci 
wszyscy chętni 
młodzież, dorośli 

 



 
nowości w naszej bibliotece 
spotkanie i dyskusja. 

 

17 25.05.2022 14.30-16.30 
 
 

17.00-20.00 

Plastyczne środy – przygotowanie 
prezentów na Dzień Mamy  
„kwiaty w szkle” 
Warsztaty kulinarne – ciasto 
marchewkowe i babeczki 
czekoladowe – w prezencie dla 
Mam 

dzieci i młodzież  
 
 
Produkty do zajęć kulinarnych przynoszone są przez uczestników oraz 
prowadzącego 

18 26.05.2022 14.30-16.00 
17.00-19.00 

 
 

20.00-22.00 

Przygotowanie do spotkania z 
mamami 
Dzień Matki – spotkanie przy 
kawie i babeczkach 
Wieczorny spacer  

dzieci, młodzież 
 
Zaproszone mamy i dzieci  
 
wszyscy chętni 

 

19 27.05.2022 14.30-16.00 
16.00-19.00 

 
 

20.00-22.00 

Popołudniowy spacer/wyjście na 
plac zabaw 
Warsztaty kulinarne- wiosenne 
przekąski  
Wieczór bilardowy 

dzieci, młodzież 
 
 
 
dorośli 

 
 
Produkty do zajęć kulinarnych przynoszone są przez uczestników oraz 
prowadzącego 

20 28.05.2022 14.00-17.00 Rowerowy rajd po okolicy wszyscy chętni  

21 31.05.2022 15.00-17.00 
18.00-20.00 
20.00-22.00 

Popołudnie z kulturą – spotkanie z 
okazji Dnia Pracownika Kultury 
Szachowe wtorki 
Wieczór „moli książkowych” – 
nowości w naszej bibliotece 
spotkanie i dyskusja. 

dzieci, młodzież, dorośli 
 
wszyscy chętni 
młodzież, dorośli 
 

Konkurs plastyczny dla dzieci, dyskusja o roli kultury na wsi przy 
herbacie - młodzież i dorośli 

 
sporządziła: Ewa Łachut 


