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LP DATA GODZINA WYDARZENIE DLA KOGO DODATKOWE INFORMACJE 
1 2.11.2022r. 

Środa 
13.30-16.00 -Wystawa Wszystkich Świętych. „Wielcy Polacy” Dla dzieci młodzieży 

i dorosłych. 
Wystawa  oraz pogadanka ! tych których 
już z nami nie ma.  

2 3.11.2022r. 
Czwartek 

13.30-16.00 Wyjście do Lasu po jesienne liście. Warsztaty plastyczne 
„Jesienny Pejzaże” 

Dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 

Warsztaty plastyczne z zastosowaniem
  
jesiennych liści. 

3 4,511.2022r. 
Piątek 

13.30-16.00 Międzynarodowe Święto Postaci Bajkowych. Bal w 
Wołczkowie 

Dla dzieci i młodzieży. Bal dzieci przebranych w postaci bajkowe 
zabawy, . 

4 7.11.2022r. 
Poniedziałek 

13.30-16.00 Wyjście na boisko w Wołczkowie-gry zespołowe 
dwa ognie, siatkówka koszykówka i piłka nożna. 

Dla dzieci i młodzieży.  

5 8.11.2022r 
Wtorek 

13.30-16.00 Czego nie można dotykać!!! Pogadanka na temat: 
(żelazko, toster, piekarnik) i jak reagować na poparzenia. 
Zajęcia gimnastyczne – ćwiczenia ogólnorozwojowe na 
macie. 
 

Dla dzieci i młodzieży.  

6 9.11.2022r 
  Środa 

13.30-16.00 Przysłowia i zagadki na temat pory roku- Jesień! 
pogadanka. 
Krzyżówki, łamigłówki, kalambury i zagadki logiczne. 

Dla dzieci i młodzieży.  

7 10.11.2022r. 
Czwartek 

13.30-16.00 Zajęcia plastyczne- plasteliną lepię moje ulubione 
zwierzątko. 
Tworzenie rymowanek z zastosowaniem imienia. 
Online: ćwiczenia usprawniające układ ruchu. 

Dla dzieci i młodzieży  

8 14.11.2022r. 
Poniedziałek 

13.30-16.00 Gry i zabawy- nauka gry w szachy i warcaby. 
Tegoroczne konfitury- pieczemy gofry. 

Dla dzieci i młodzieży Produkty do zajęć kulinarnych w gestii 
prowadzącego zajęcia oraz 
uczestniczących dzieci. 

9 15.11.2022r  
Wtorek 
 

13.30-16.00 Nadchodzi Jesień wyjście do lasu po liście, poznajemy 
gatunki drzew do których liście należą. 
Zajęcia plastyczne – wykonuję dekorację z liści na 
wystrój Sali klubu. 
 

Dla dzieci i młodzieży.  

10 16.11.2022r  
Środa 

13.30-16.00 Zajęcia kulinarne w Czekoladowym Królestwie.!!! 
Pieczemy ciasteczka i dekorujemy płynną czekoladą. 

Dla dzieci i młodzieży Produkty do zajęć kulinarnych dostarcza 
prowadzący zajęcia oraz uczestniczące w 
zajęciach dzieci. 



 

11 17.11.2022r. 
Czwartek 

13.00-16.00 Na cebulkę czyli jak się ubierać na jesień i zimę, 
pogadanka. 
Pejzaże jesienne- zajęcia plastyczne malowane farbami.  

Dla dzieci i młodzieży.  

12 18,19.11.2021r 
Piątek 

13.00-16.00 Międzynarodowy „Dzień Seniora” Dla Seniorów Uroczyste spotkanie w klubie, występy 
artystyczne ,wystawa obrazów Zabytki 
Dobrej ,warsztaty malowanie na szkle 
witraże!!! Poczęstunek, dyplomy 
okolicznościowe. 
Dla zaproszonych Seniorów. 

13 21,11.2022r. 
Poniedziałek 

13.00-16.00 Dzień bez cukru i soli!!! 
Poznanie zagrożeń zdrowotnych z nadużywaniem cukru i 
soli. 
Grzybobranie – poznajemy według atlasu gatunki 
grzybów jadalnych i niejadalnych, w formie pogadanki. 

Dla dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych. 

 

14 22.09.2022r. 
Wtorek  

13.00-16.00 Jesienne kwiaty z papieru- zajęcia manualne oraz 
kompozycja kwiatowa w wazonie. Malowanie i 
formowanie wykonanych kompozycji kwiatowych. 

Dla dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych. 

 

15 23.11.2022r. 
Środa 

13.00-16.00 Piłkarskie Mistrzostwa świata Katar 2022r. sukcesy i 
zdobyte medale polskich piłkarzy pogadanka. 
Online: zajęcia wzmacniające mięśnie brzucha. 

Dla dzieci i młodzieży.  

16 24.11.2022r. 
Czwartek 
 

13.00-16.00 Wykonujemy plakat promujący zdrowe odżywianie. 
Gdzie są witaminy i jakie znamy witaminy.  
- wykonujemy sałatkę owocowo – warzywną 
- układam zdrowy jadłospis na mój następny dzień.  

Dla dzieci i młodzieży.  

17 25.11.2022r. 
Piątek 

13.00-16.00 Hamowanie własnych emocji: 
-proszę, dziękuję, przepraszam, wybaczam używamy 
tych słów podczas wspólnej pogadanki. 
Coś na słodko bez cukru!!! 
-pieczemy maślane bułeczki z tegorocznym konfiturą bez 
cukru. 

Dla dzieci i młodzieży.  

18 26,28.11.2022r. 
Poniedziałek 

13.00-16.00 Andrzejki- Bal dzieci z wróżbami oraz warsztatami 
plastycznymi  Świeca na Boże Narodzenie. 

Dla dzieci i młodzieży. Zabawa, wróżby, gry, konkursy oraz 
warsztaty plastyczne. 
Dzieci wykonywać będą świece na Boże 
Narodzenie. 

19 29.11.2022r.     
Wtorek    

13.00-16.00   Prawda czy fałsz?  Dzieci dobierają usłyszany głos do 
danego zwierzątka. 

Dla dzieci i młodzieży.  



 
 Mój kot i mój pies – jak dbam o swojego przyjaciela 

pogadanka połączona z pracą plastyczną wykonaną 
farbą kredką lub plasteliną. 

20 30.11.2022r. 
Środa 

13.00-16.00 Warsztaty plastyczne Wykonujemy Stroiki na Święta 
Bożego Narodzenia i stroimy klub. 

Dla dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych. 
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