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Łomiankowska „Zima w mieście 2011”

Szkoła Podstawowa w Sadowej, ul. Strzelecka 35

14 – 25 lutego od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00 zajęcia rekreacyjno- sportowe. W programie m.in. kulig, wyjazdy do

teatru Kapitol, kina, na lodowisko.

 

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435

14 –  18 lutego od poniedziałku do piątku w godz.  9.00 –  13.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas „0”.  Planowany jest

wyjazd do teatru.

 

Szkoła Podstawowa w Łomiankach, ul. Warszawska 73

14  –  25  lutego  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.00  –  17.00  zajęcia  sportowo-kulturalno-opiekuńcze.  W  planie  m.in.  kulig,

wyjazdy na pływalnię ICDS, wycieczki do Centrum Zabaw „Kolorado”, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, „Królewskiej Fabryki

Papieru” w Konstancinie Jeziorna, Ciemna City, teatru Kapitol.

 

Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6

21 – 25 lutego od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 zajęcia sportowo- kulturalno-opiekuńcze. W planie m. in. wyjazdy do

kina „Wisła”, na stok Szczęśliwicki, na pływalnię ICDS.

 

ICDS (pływalnia)

14 – 25 lutego od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 bezpłatne wejścia dla uczniów w grupach zorganizowanych z

opiekunem w ramach akcji „Zima w mieście 2011”. W godz. 14.00 – 17.00 bezpłatne wejścia indywidualne dla uczniów z gminy

Łomianki za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Wejścia o pełnych godzinach.

DK - ZIMOWE SPOTKANIA WARSZTATOWE DLA DZIECI w FERIE

Dom  Kultury  w  Łomiankach  w  czasie  ferii  zimowych  organizuje  kilka  spotkań  warsztatowych  dla  dzieci  w  wieku  szkolnym.  Z  powodu

trwającego remontu warsztaty odbywać będą się w budynku Filii Domu Kultury w Burakowie (ul. Kościuszki 10). Wstęp na wszystkie

zajęcia jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy (tel. 22 751 35 02, 22 751 70 59 oraz mailowo: m.kowalewska@lomianki.art.pl).

Liczba miejsc ograniczona.

 

            15 lutego 2011 wtorek– „Pinokio” - zabawa po włosku (warsztaty dla dzieci),     prowadzenie   Aleksandra            

Bednarska-Paparo, godz. 10.00-12.00,       

            16 lutego 2011 środa – Szalone wywijańce – zabawy integracyjne, prowadzenie Monika Kowalewska, godz. 10.00-12.00,

 

            17 lutego 2011 czwartek – Powtórka z angielskiego i nie tylko (w programie m.in.            przygotowywanie            zakładek do

książek z polskimi i angielskimi słówkami),           prowadzenia Krystyna          Bocheńska i Paweł Kaźmierczak, godz. 10.00-12.00,

            22 lutego 2011 wtorek – Turniej gier planszowych, prowadzenie Aleksandra Bednarska-         Paparo, godz. 10.00-12.00,

mailto:m.kowalewska@lomianki.art.pl


 

            19 lutego 2011 – BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI, zabawę poprowadzi gość specjalny - Ciotka Tekla i przyjaciele aula

ICDS, bilety 10 zł dziecko, 10 zł osoba dorosła;

 

            24 lutego 2011 czwartek – Warsztaty – papieroplastyka, prowadzenie Aleksandra          Bednarska-Paparo oraz Monika

Kowalewska, godz. 10.00-12.00.
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