
 

 

Afro wakacje z GOKiS 2019 

 
Wakacyjna propozycja kierowana jest do dzieci i młodzieży szkoły podstawowej z terenu 

całej gminy Stare Pole. Zapisy prowadzone są przez Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu (liczba miejsc ograniczona)! Zapraszamy!!! 

 

 

PIERWSZY TYDZIEŃ  

 

25.06.2019 wtorek 

 

godz. 10:00 - zbiórka uczestników „Afro wakacji” w GOKiS 

 

Wycieczka ROWEROWA do lasu w Kaczynosie  (w programie m.in.: uroczysty chrzest 

półkolonisty, podczas którego trzeba będzie wykazać się umiejętnościami w różnym zakresie. 

Zdobyte sprawności będą przypieczętowane uroczyście złożonym ślubowaniem i pasowaniem 

na „prawdziwego półkolonistę”)  

 

godz. 15:00 – powrót do GOKiS  

 

26.06.2019 środa 

 

godz. 10:00 - zbiórka uczestników „Afro wakacji” w GOKiS 

 

Warsztaty szczudlarskie na boisku Orlik. Wszyscy uczestnicy wakacji wezmą udział w 

warsztatach szczudlarskich, podczas których poznają tajniki sztuki chodzenia na szczudłach i 

sami spróbują swoich sił na wysokościach ☺ Mamy nadzieję, że ten rodzaj aktywności 

szczególnie przypadnie do gustu naszym podopiecznym. 

 

godz. 15:00 – powrót do GOKiS 

27.06. 2019 czwartek 

godz. 10:00 - zbiórka uczestników „Afro wakacji” w GOKiS 

 

Wycieczka ROWEROWA do Ząbrowa. W programie: cd. warsztatów szczudlarskich, gry i 

zabawy. Uczestnicy wakacji zostaną zaproszeni do wspólnego stworzenia krótkiego 

widowiska, gdzie głównym tematem będzie tolerancja – w odniesieniu do innych narodów, 



poglądów, religii, osób niepełnosprawnych. Ponadto zostaną zaproszeni do stworzenia 

plakatów, zaproszeń oraz strojów do występu na zakończenie „Afro wakacji z GOKiS”  

 

godz. 15:00 – powrót do GOKiS 

 

28.06.2019 piątek 

 

godz. 10:00 - zbiórka uczestników „Afro wakacji” w GOKiS 

 

Wycieczka ROWEROWA do Szlagnowa. W programie: cd. warsztatów szczudlarskich, prac 

nad strojami oraz gry i zabawy.  

 

godz. 15:00 – powrót do GOKiS  

 

 

DRUGI TYDZIEŃ 

 

02.07.2019 wtorek 

 

godz. 10:00 - zbiórka uczestników „Afro wakacji” w GOKiS 

Wycieczka ROWEROWA do Kraszewa. Warsztaty tańca afrykańskiego. Taniec afrykański 

to naturalna i żywiołowa forma tańca, którego historia sięga kolebki ludzkości a energia 

porusza pierwotne moce. W tańcu afrykańskim zawarte są wszystkie style taneczne, jest 

bardzo prosty i może go tańczyć każdy. 

godz. 15:00 – powrót do GOKiS  

 

 

03.07.2019 środa 

 

godz. 10:00 - zbiórka uczestników „Afro wakacji” w GOKiS 

 

Wycieczka ROWEROWA do Szlagnowa. W programie: gry i zabawy, przygotowania do 

widowiska, tworzonego przez uczestników wakacji oraz wspólne grillowanie (kiełbaski 

zapewnia organizator). 

 

godz. 15:00 – powrót do GOKiS  

 

 

 



04.07.2019 czwartek 

 

Wycieczka AUTOKAROWA do Grodziska Owidz 

 

godz. 8:30 - wyjazd uczestników wakacji sprzed GOKiS  

 

W programie: zwiedzanie grodu, gra terenowa, zajęcia warsztatowe, plac zabaw, obiad. 

Całkowity koszt wycieczki 55 zł/osoba 

ok. godz. 17:00 - powrót  

 

05.07.2019 piątek 

 

godz. 10:00 - zbiórka uczestników „Afro wakacji” w GOKiS 

 

Warsztaty bębniarskie w sali GOKiS – w trakcie warsztatów uczestnicy nauczą się gry na 

bębnach, poznają tradycyjne rytmy Afryki Zachodniej oraz wyzwolą w sobie twórczą energię 

pozwalającą na swobodne improwizacje.  

Ponadto: 

prezentacja widowiska przygotowanego podczas wakacyjnych spotkań  

z wykorzystaniem  szczudeł, bębnów i żywiołowego tańca afrykańskiego.              

 

godz. 15:00 – pożegnanie i zakończenie „Afro wakacji z GOKiS” 

 

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów  

z przygotowaniem pedagogicznym! Zapraszamy! 

 

Realizacja półkolonii przy wsparciu finansowym ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa 

Stare Pole, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Polu oraz 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


