
 
Plan pracy GCKIB klub w RZĘDZINACH Czerwiec 2022 

 
LP DATA GODZINA WYDARZENIE DLA KOGO DODATKOWE 

INFORMACJE 
 
 
 

01.06.2022 14.30 - 16.00 
 

16.00 - 18.00 
 

19.00-22.00 

Gry i zabawy stolikowe 
 
Plastyczne środy:  Dzień Dziecka na plakacie 
 
Wieczorne spotkania przy herbacie 
 

 
dzieci i młodzież 
 
 
seniorzy 

   
Wspólne przygotowanie 
plakatów zapraszających 
na imprezę z okazji Dnia 
Dziecka w Rzędzinach 

2 02.06.2022 15.30 - 17.00 
 

17.30 –19.00 

Rolki, wrotki rowery – wyprawa w stronę słońca ;) 
 
Zajęcia rekreacyjne pod klubem 

dzieci, młodzież , dorośli 
 
dzieci, młodzież 
 

 

3 03.06.2022 15.00-17.00 
 
 

17.00-19.00 
 

19.30-22.00 

Warsztaty kulinarne –ciasta i ciasteczka na imprezę z 
okazji Dnia Dziecka 
 
Wyjście na plac zabaw 
 
Wieczór bilardowy 

wszyscy chętni 
 
 
dzieci i młodzież 
 
dorośli 

Produkty do zajęć 
kulinarnych przynoszone są 
przez uczestników oraz 
prowadzącego 

4 04.06.2022 10.00-12.00 
 

12.30-15.30 
 

Przygotowanie do imprezy z okazji Dnia Dziecka 
 
Festyn z okazji Dnia Dziecka 

wszyscy chętni  

6 07.06.2022 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 08.06.2022 14.30-16.00 
 
 

16.00-18.00 
 

19.00-22.00 

Plastyczne środy – Światowy Dzień Oceanów „Oceany i 
ich mieszkańcy” malowane akwarelą 
 
Zajęcia rekreacyjne pod klubem 
 
Wieczorne spotkania przy herbacie 

dzieci i młodzież 
 
 
dzieci i młodzież 
 
seniorzy 

 

8 09.06.2022 15.00-17.30 
 

17.30-19.00 

Wyjście na plac zabaw 
 
Wieczorne kijki – spacer nordic walking 

dzieci i młodzież 
 
młodzież, dorośli 

 



 
9 10.06.2022 18.00-22.00 Edupremiera w Teatrze Współczesnym – spektakl 

„Spartakus w czasach zarazy” oraz dyskusja ze 
specjalistami 

dorośli 
 
 
 

 

10 11.06.2021 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 14.06.2022 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 15.06.2022 15.00-18.00 
 
 

18.00-20.00 
 

20.00-22.00 

Dzień Agugaga – święto uczących się nowego języka. 
Poznajemy podstawowe słowa w różnych językach 
 
Zajęcia rekreacyjne pod klubem 
 
Wieczór bilardowy 

dzieci i młodzież 
 
 
dzieci i młodzież 
 
dorośli 

 

13 17.06.2022 15.00-17.00 
 
 
 

17.00-19.00 
 
 

19.30-22.00 
 

 Wyjście na plac zabaw: 
Światowy Dzień Ochrony Środowiska – szukamy 
chronionych zwierząt w naszej okolicy 
 
Warsztaty kulinarne – coś z niczego: potrawy z resztek, 
o co chodzi z ZERO WASTE 
 
Wieczór gier 

 
wszyscy chętni 
 
 
dzieci, młodzież 
 
 
młodzież, dorośli 

Produkty do zajęć 
kulinarnych przynoszone są 
przez uczestników oraz 
prowadzącego 

14 18.06.2022 12.30-18.30 
 
 
 

Zróbmy bałagan – spektakl w Teatrze Lalek PLECIUGA 
Wyjazd do Szczecina 

wszyscy chętni 
 
 
 

Spektakl rozpoczyna się o 
14.30 
 

15 21.06.2022 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 
 

 



 
16 22.06.2022 14.30-16.30 

 
 

17.00-20.00 
 

20.00-22.00 

Plastyczne środy – coś dla Taty 
Przygotowanie laurek i kwiatów dla „tatów” 
Wyjście na plac zabaw/gry i zabawy przed klubem 
Wieczorne spotkania przy herbacie – rozmowa o 
tradycji „nocy świętojańskiej” 

dzieci i młodzież 
 
 
dzieci i młodzież 
 
 
seniorzy 
 

 
 
 
 

17 23.06.2022 14.00-15.30 
 
 

16.00-18.00 
 
 

19.00-22.00 

 Przygotowanie spotkania z okazji Dnia Ojca, wafle i 
ciasteczka 
 
Turniej darta dla dzieci i ojców 
Słodkie przekąski dla grających i gości � 
 
Noc świętojańska – poszukiwanie kwitnącego kwiatu 
paproci 

dzieci, młodzież 
 
 
Zaproszeni ojcowie i dzieci 
 
 
Wszyscy chętni 

Produkty do zajęć 
kulinarnych przynoszone są 
przez uczestników oraz 
prowadzącego 

18 24.06.2022 14.30-16.00 
 

16.00-19.00 
 
 

20.00-22.00 

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

 
dzieci, młodzież 
 
 
 
młodzież, dorośli 

 
 
Produkty do zajęć 
kulinarnych przynoszone są 
przez uczestników oraz 
prowadzącego 

19 25.06.2022 14.00-17.00 Rowerowy rajd po okolicy wszyscy chętni  

20 29.06.2022 15.00-17.00 
 

18.00-20.00 
 

20.00-22.00 

Gry i zabawy rekreacyjne przed klubem – kredowe 
obrazy 
Szachowe wtorki – ostatnie zajęcia przed wakacjami 
 
Wieczór „moli książkowych” – nowości w naszej 
bibliotece spotkanie i dyskusja. 

 
wszyscy chętni 
młodzież, dorośli 
 

 

 
sporządziła: Ewa Łachut 


