
HARMONOGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GCK  

Dzień Miesiąc Dzień tygodni godziny Nazwa zajęć 

16 lipca poniedziałek 10.30-12.30 Klub gier planszowych 

17 lipca wtorek 10.30-12.30 Czytanie na dywanie 

18 lipca środa 10.30-12.30 Klub gier planszowych 

19 lipca czwartek 10.30-12.30 Czytanie na dywanie 

20 lipca piątek 10.30-12.30 Klub gier planszowych 

21 lipca sobota     

22 lipca niedziela     

23 lipca poniedziałek 10.30-12.30 Czytanie na dywanie 

24 lipca wtorek 10.30-12.30 Klub gier planszowych 

25 lipca środa 10.30-12.30 Czytanie na dywanie 

26 lipca czwartek 10.30-12.30 Klub gier planszowych 

27 lipca piątek 10.30-12.30 Czytanie na dywanie 

28 lipca sobota     

29 lipca sobota     

30 lipca poniedziałek 10.30-12.30 Czytanie na dywanie 

31 lipca wtorek 10.30-12.30 Klub gier planszowych 

1 sierpnia środa 11.00-14.00 Warsztaty piernikarskie 

      15.00-18.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

2 sierpnia czwartek 10.00-15.00 Zabawy w teatr z Dziadkiem Jackiem 

      16.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

3 sierpnia piątek 10.00-15.00 Zajęcia w pracowni ceramicznej PP Domolewskich 

      16.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

4 sierpnia sobota     

5 sierpnia niedziela     

6 sierpnia poniedziałek 10.00-15.00 Zabawy w teatr z Dziadkiem Jackiem 

      17.00-18.00 Klub gier planszowych 

      18.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

7 sierpnia wtorek 15.00-17.00 Klub gier planszowych 

      17.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

8 sierpnia środa 11.00-13.00 Klub gier planszowych 

      15.00-18.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

9 sierpnia czwartek 10.00-15.00 Zabawy w teatr z Dziadkiem Jackiem 

      16.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

10 sierpnia piątek 11.00-13.00 Klub gier planszowych 

      16.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

11 sierpnia sobota     

12 sierpnia niedziela     

13 sierpnia poniedziałek 10.00-15.00 Zabawy w teatr z Dziadkiem Jackiem 

      17.00-18.00 Klub gier planszowych 

      18.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

14 sierpnia wtorek 15.00-17.00 Klub gier planszowych 



      17.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

15 sierpnia środa     

16 sierpnia czwartek 10.00-15.00 Zabawy w teatr z Dziadkiem Jackiem 

      16.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

17 sierpnia piątek 11.00-13.00 Klub gier planszowych 

      16.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

18 sierpnia sobota     

19 sierpnia niedziela     

20 sierpnia poniedziałek 10.00-15.00 Zabawy w teatr z Dziadkiem Jackiem 

      17.00-18.00 Klub gier planszowych 

      18.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

21 sierpnia wtorek 15.00-17.00 Klub gier planszowych 

      17.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

22 sierpnia środa 11.00-13.00 Klub gier planszowych 

      15.00-18.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

23 sierpnia czwartek 10.00-15.00 Zabawy w teatr z Dziadkiem Jackiem 

      16.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

24 sierpnia piątek 11.00-13.00 Klub gier planszowych 

      16.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

25 sierpnia sobota     

26 sierpnia niedziela     

27 sierpnia poniedziałek 10.00-15.00 Zabawy w teatr z Dziadkiem Jackiem 

      17.00-18.00 Klub gier planszowych 

      18.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

28 sierpnia wtorek 15.00-17.00 Klub gier planszowych 

      17.00-19.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

29 sierpnia środa 11.00-13.00 Klub gier planszowych 

      15.00-18.00 Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

30 sierpnia czwartek 18.00-19.00 DISCO KURNIK na zakończenie wakacji w GCK 

     

     

     

      Legenda: Zabawy w teatr z Dziadkiem Jackiem 

        

zajęcia z elementami zajęć muzycznych i 
plastycznych, zabawy w różne formy teatru, nauka i 
śpiewanie piosenek, wspólne przygotowywanie 
rekwizytów i kukiełek, teatr cieni itp.. 

        Wakacyjne zajęcia dla dzieci z Ciocią Aliną 

        

zajęcia z elementami zajęć muzycznych i 
plastycznych, wspólne czytanie i oglądanie bajek, 
zajęcia taneczne itp.. 

        Zajęcia w pracowni ceramicznej PP 



Domolewskich w Wielkiej Nieszawce 

        

Tworzenie form ceramicznych, które następnie będą 
wypalone w piecu. Minimalna liczba uczestników - 
18.  

        Warsztaty piernikarskie 

        

Uczestnicy warsztatów wcielą się w rolę dawnych 
czeladników i będą pracować takimi samymi 
metodami, jakimi pracowali piernikarze przed 
wiekami - przy użyciu pachnącego korzennego ciasta, 
drewnianych ręcznie rzeźbionych form, przy blasku 
świec. Wszystko to w niespiesznym tempie, 
przeplatane legendami, ciekawostkami, 
historycznymi, piernikowymi "smaczkami".  

Czeladnicy poznają też tajemnicę tradycyjnego 
toruńskiego ciasta na pierniki, w tym 9 korzennych 
przypraw. Ponadto, dla uczestników zajęć 
przygotowaliśmy dodatkowe zajęcia z piernikami w 
tle - piernikowe kalambury oraz konkurs plastyczny 
na projekt nowego kształtu piernika. Zwycięski 
projekt zostanie zrealizowany w Toruńskiej 
Manufakturze Piernika. 

Warsztaty piernikarskie to wspaniała zabawa, wiele 
radości i nietuzinkowa lekcja historii w jednym! 

  

    
DISCO KURNIK  

    
autorski koncert Teatru AFISZ z elementami muzyki 
disco-polo. Świetna zabawa dla dzieci i dorosłych 

     

 


