Oferta dla dzieci pozostających w mieście
Miasto Opole zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej bogatą ofertę wypoczynku letniego. Organizatorzy wypoczynku (Wydział Oświaty,
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury), w trosce o bezpieczeństwo dzieci w okresie wolnym od zajęć szkolnych, przygotowali
atrakcyjne propozycje spędzenia wakacji. Mając na uwadze, że czas wolny od zajęć szkolnych to wspaniała okazja, aby rozwijać u dzieci i młodzieży
różnorodne zainteresowania, w tym m.in. uprawianiem różnych dyscyplin sportu, zaproponowano bogatą ofertę programową. Podjęte działania mają służyć
propagowaniu aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zapobiegania różnego rodzaju problemom. Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie, w
którym zawarte są również informacje o ofercie letniego wypoczynku w placówkach, takich jak Miejska Biblioteka Publiczna oraz Galeria Sztuki
Współczesnej.

Wakacje z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym
Półkolonie letnie dla dzieci klas III – VII szkół podstawowych - 4 turnusy (6 – 10 sierpnia, 13 – 17 sierpnia, 20 – 24 sierpnia, 27 – 31 sierpnia) dla 180
osób.
Półkolonie organizowane w PSP nr 2 przy ul. Katowickiej i w PSP nr 1 przy ul. Reymonta.
Odpłatność od uczestnika za turnus – 250 zł.
W programie: zajęcia sportowe, gry i zabawy integracyjne, wyjścia do ZOO, na basen letni, całodniowa wycieczka autokarowa, zawody i konkursy sportowe
z nagrodami.
Szczegółowa oferta Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu jest dostępna na stronie internetowej www.mos.opole.pl


Wakacje z Młodzieżowym Domem Kultury


zajęcia rekreacyjno-artystyczne o charakterze półkolonijnym – 8 turnusów (2 lipca – 24 sierpnia) dla 720 osób.

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w budynku głównym Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Strzelców Bytomskich).
W programie półkolonii: projekcje filmowe, wyjścia na kąpielisko przy pl. Róż, wizyty w skansenie i ogrodzie zoologicznym, zajęcia sportowe na kręgielni,
wyprawy po Opolu, warsztaty i zajęcie artystyczne oraz wycieczki autokarowe do ciekawych miejsc. Przewiduje się udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat,
średnio 90 uczestników tygodniowo.

Odpłatność od uczestnika za turnus – 250 zł.


„Lato z Teatrem” półkolonia z warsztatami teatralnymi – 1 turnus (27 czerwca – 7 lipca) dla 30 osób.

Wspólna propozycja programowa Młodzieżowego Domu Kultury i Opolskiego Teatru Lalki i Aktora dla 30 osobowej grupy uczniów interesujących się
teatrem.
Zajęcia w godz. 9.00 – 16.00 w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora - udział w warsztatach aktorskich, ruchowych, scenograficznych, dziennikarskich i muzycznych,
których efektem jest spektakl prezentowany opolskiej publiczności na scenie Teatru na zakończenie półkolonii.
Koszt udziału wynosi 650 zł, w tym 350 zł ponoszą rodzice a 300 zł pochodzi z budżetu Miasta Opola.
Szczegółowa oferta Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu będzie dostępna na stronie internetowej placówki www.mdk.opole.pl


„Wakacje z przygodą” dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 6 -12 lat - 2 turnusy (23 – 27 lipca, 30 lipca – 3 sierpnia) dla 60 osób od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 16.00, w filii MDK przy al. Przyjaźni (dzielnica Nowa Wieś Królewska).

Program półkolonii: zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik, zajęcia muzyczno – ruchowe, zajęcia integracyjne,
zajęcia teatralno – dramowe, zajęcia edukacyjne w terenie.
Koszt pięciodniowego turnusu - 360 zł, w tym 200 zł pochodzi z budżetu miasta Opola, a pozostałe 160 zł wynosi opłata rodziców. W cenie półkolonii:
drugie śniadanie, obiad, bilety wstępu, przejazdy autokarowe, opieka pedagogiczna.
Wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Termin
4.07 (środa)

Filia
Wypożyczalnia dla Dzieci –
Pokój Bajek

Organizowane zajęcia
Smartfony, tablety i różne aplikacje, z nimi nie ma nudy w te
wakacje – poznajemy nowe technologie

Przedział wiekowy
7-12 lat

ul. Minorytów 4
Wypożyczalnia dla Dzieci –
Pokój Bajek

Od smyka do muzyka czyli muzyczne inspiracje na wakacje –
zabawy z instrumentami muzycznymi

7-12 lat

ul. Minorytów 4
Wypożyczalnia dla Dzieci –

Szalone eksperymenty i co z nich wynika – czyli zabawa smyka w

7-12 lat

godz. 12:00-14:00
11.07 (środa)
godz. 12:00-14:00
18.07 (środa)

Pokój Bajek

chemika

ul. Minorytów 4
Wypożyczalnia dla Dzieci –
Pokój Bajek

Żeby malarzem być przez chwilę marzę, tworzę własne malarskie
kolaże – zajęcia o sztuce

7-12 lat

ul. Minorytów 4
Wypożyczalnia dla Dzieci –
Pokój Bajek

Różne niezwykłe konstrukcje tworzymy, w inżynierów się bawimy –
zajęcia na temat projektowania

7-12 lat

Na drewnie piękne wzory wykonamy, folklor opolski poznamy –
zajęcia na temat sztuki regionalnej

7-12 lat

W projektantów mody się zabawimy i piękne kreacje stworzymy –
zajęcia o modzie

7-12 lat

Kiedyś ludzie z drewna domy budowali, dzisiaj ze szkła i betonu
zaprojektowali – zajęcia wokół architektury

7-12 lat

Zgadnij kim jestem? – zwariowane kreacje literackie

8-12 lat

Z porcelaną za pan brat –warsztaty z zimną porcelaną

8-12 lat

godz. 12:00-14:00
25.07 (środa)
godz. 12:00-14:00
1.08 (środa)
godz. 12:00-14:00
ul. Minorytów 4
8.08 (środa)

Wypożyczalnia dla Dzieci –
Pokój Bajek

godz. 12:00-14:00
ul. Minorytów 4
22.08 (środa)

Wypożyczalnia dla Dzieci –
Pokój Bajek

godz. 12:00-14:00
ul. Minorytów 4
29.08 (środa)

Wypożyczalnia dla Dzieci –
Pokój Bajek

godz. 12:00-14:00

ul. Minorytów 4

25.06 (poniedziałek)

Oddział DziecięcoMłodzieżowy

godz. 12:00-14:00
26.06 (wtorek)

Pl. Mikołaja Kopernika 10
Oddział DziecięcoMłodzieżowy

godz. 12:00-14:00
27.06 (środa)

Pl. Mikołaja Kopernika 10
Oddział DziecięcoMłodzieżowy

Detektywa z książek znam, teraz nim zostanę sam – zagadki
detektywistyczne

8-12 lat

Pl. Mikołaja Kopernika 10
Oddział DziecięcoMłodzieżowy

Skarpetkowy zawrót głowy – pacynkowe warsztaty teatralne

8-12 lat

Pl. Mikołaja Kopernika 10
Oddział DziecięcoMłodzieżowy

Zwariowany czas przy planszy – gramy w szalone planszówki

8-12 lat

Pl. Mikołaja Kopernika 10
Oddział DziecięcoMłodzieżowy

Co wymyślę projektuję i w 3D wydrukuję – warsztaty druku 3D

8-12 lat

Pl. Mikołaja Kopernika 10
Oddział DziecięcoMłodzieżowy

Obrazek i skrzynka to teatralna nowinka – konkurs kamishibai

8-12 lat

Pl. Mikołaja Kopernika 10
Oddział DziecięcoMłodzieżowy

Rycerzem być! – warsztaty rycerskie

8-12 lat

Pl. Mikołaja Kopernika 10
Oddział DziecięcoMłodzieżowy

Raz, dwa, trzy, szukasz ty! – dawne zabawy podwórkowe

8-12 lat

Pl. Mikołaja Kopernika 10
Oddział DziecięcoMłodzieżowy

Szalejemy na maxa! – gry interaktywne i nie tylko

8-12 lat

godz. 12:00-14:00
28.06 (czwartek)
godz. 12:00-14:00
29.06 (piątek)
godz. 12:00-14:00
2.07 (poniedziałek)
godz. 12:00-14:00
3.07 (wtorek)
godz. 12:00-14:00
4.07 (środa)
godz. 12:00-14:00
5.07 (czwartek)
godz. 12:00-14:00
6.07 (piątek)

godz. 12:00-14:00
Pl. Mikołaja Kopernika 10
25.06 (poniedziałek)

Filia nr 2 Dziecięca

Ameryka – ziemia Indian

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
26.06 (wtorek)

ul. A. Dambonia 169
Filia nr 2 Dziecięca

Jak mieszkali Indianie – budujemy tipi

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
27.06 (środa)

ul. A. Dambonia 169
Filia nr 2 Dziecięca

Od dzieciństwa do dojrzałości, czyli indiańska wspólnota

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
28.06 (czwartek)

ul. A. Dambonia 169
Filia nr 2 Dziecięca

Czy Indianie grali w futbol? – gry i zabawy z indiańskiej wioski

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
29.06 (piątek)

ul. A. Dambonia 169
Filia nr 2 Dziecięca

Kim była Pocahontas? – baśnie i legendy indiańskich plemion

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
2.07 (poniedziałek)

ul. A. Dambonia 169
Filia nr 2 Dziecięca

Jak porozumiewają się Indianie – poznajemy języki i symbole
indiańskie

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
3.07 (wtorek)

ul. A. Dambonia 169
Filia nr 2 Dziecięca

Pióropusz, manta, mokasyny – czy Indianie interesowali się modą?

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
4.07 (środa)

ul. A. Dambonia 169
Filia nr 2 Dziecięca

Geronimo, Siedzący Byk, Tecumseh – poznajemy słynnych wodzów
plemiennych

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
5.07 (czwartek)

ul. A. Dambonia 169
Filia nr 2 Dziecięca

Czarownicy, szamani, wróżbici – świat magii i obrzędów indiańskich

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
6.07 (piątek)

ul. A. Dambonia 169
Filia nr 2 Dziecięca

Ja też to potrafię! – zdobywamy sprawność Małego Indianina /
Małej Indianki

6-10 lat

godz. 11:00-13:00

ul. A. Dambonia 169

25.06 (poniedziałek)

Filia nr 3

Pod dachami Paryża – smaki i zapachy Francji

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
26.06 (wtorek)

ul. Bielska 1
Filia nr 3

Indie, czyli kolorowy zawrót głowy

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
27.06 (środa)

ul. Bielska 1
Filia nr 3

Jak zostać wojownikiem Ninja w krainie Kwitnącej Wiśni?

6-10 lat

ul. Bielska 1
godz. 11:00-13:00
28.06 (czwartek)

Filia nr 3

Zabawna, dzika i fantastyczna sztuka Afryki

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
29.06 (piątek)

ul. Bielska 1
Filia nr 3

Zdobywamy Dziki Zachód

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
2.07 (poniedziałek)

ul. Bielska 1
Filia nr 3

Trochę ochłody w środku lata – wyprawa na Antarktydę

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
3.07 (wtorek)

ul. Bielska 1
Filia nr 3

Odkrywamy podwodne tajemnice, czyli spacer po dnie mórz i
oceanów

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
4.07 (środa)

ul. Bielska 1
Filia nr 3

Poznajemy miejsce, gdzie mieszka więcej kangurów niż ludzi

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
5.07 (czwartek)

ul. Bielska 1
Filia nr 3

Grecja – słońce, zabytki i przysmaki

6-10 lat

godz. 11:00-13:00
6.07 (piątek)

ul. Bielska 1
Filia nr 3

Cudze chwalicie, swego nie znacie – ciekawostki o Polsce

6-10 lat

godz. 11:00-13:00

ul. Bielska 1

20.08 (poniedziałek)

Filia nr 5

Podwodny świat – malujemy witraże na folii

6-10 lat

godz. 12:00-14:00
21.08 (wtorek)

ul. Chabrów 58
Filia nr 5

Rajski ogród – rysujemy świecą

6-10 lat

godz. 12:00-14:00
22.08 (środa)

ul. Chabrów 58
Filia nr 5

Papierowe zoo – wykonujemy fantazyjne rzeźby

6-10 lat

godz. 12:00-14:00
23.08 (czwartek)

ul. Chabrów 58
Filia nr 5

Kolorowy zwierzyniec – malujemy na szkle

6-10 lat

godz. 12:00-14:00
24.08 (piątek)

ul. Chabrów 58
Filia nr 5

Ptaki tropikalne – tęczowa wydrapywanka

6-10 lat

godz. 12:00-14:00
27.08 (poniedziałek)

ul. Chabrów 58
Filia nr 5

Mieszkańcy łąki – poznajemy sztukę kolażu

6-10 lat

godz. 12:00-14:00
28.08 (wtorek)

ul. Chabrów 58
Filia nr 5

Świat Safari – wykonujemy mozaiki z plasteliny

6-10 lat

godz. 12:00-14:00
29.08 (środa)

ul. Chabrów 58
Filia nr 5

Zwierzęta domowe – szkicujemy węglem

6-10 lat

godz. 12:00-14:00
30.08 (czwartek)

ul. Chabrów 58
Filia nr 5

Leśni mieszkańcy – dzieła sypane przyprawami

6-10 lat

godz. 12:00-14:00
31.08 (piątek)

ul. Chabrów 58
Filia nr 5

Zwierzęce inspiracje – torby własnoręcznie malowane

6-10 lat

godz. 12:00-14:00

ul. Chabrów 58

28.06 (czwartek)

Filia nr 7

Mały, czy duży – jakie zalety ma życie krasnala i olbrzyma?

-

godz. 12:00-14:00
5.07 (czwartek)

ul. M.Rodziewiczówny 13
Filia nr 7

Pomieszanie zmysłów – nikt nie ma racji

-

Znikające wynalazki – bez jakich wynalazków trudno wyobrazić
sobie świat?

-

godz. 12:00-14:00

ul. M.Rodziewiczówny 13

12.07 (czwartek)

Filia nr 7

godz. 12:00-14:00
19.07 (czwartek)

ul. M.Rodziewiczówny 13
Filia nr 7

Świat na opak – wielkie skutki małych zmian

-

godz. 12:00-14:00
26.07 (czwartek)

ul. M.Rodziewiczówny 13
Filia nr 7

Świat, którego nie widać – wyobrażenia pozawzrokowe

-

godz. 12:00-14:00
2.08 (czwartek)

ul. M.Rodziewiczówny 13
Filia nr 7

Świat jak krzywe zwierciadło – myślimy metaforycznie

-

godz. 12:00-14:00
9.08 (czwartek)

ul. M.Rodziewiczówny 13
Filia nr 7

W chowanego z kolorami – ćwiczenia na spostrzegawczość

-

godz. 12:00-14:00
16.08 (czwartek)

ul. M.Rodziewiczówny 13
Filia nr 7

Udawanie kogoś innego – rozwijanie wyobraźni społecznej

-

godz. 12:00-14:00
23.08 (czwartek)

ul. M.Rodziewiczówny 13
Filia nr 7

Zdumiewające ciało – popatrz na siebie raz jeszcze

-

godz. 12:00-14:00
30.08 (czwartek)

ul. M.Rodziewiczówny 13
Filia nr 7

Świat w obrazie – co mógłbyś tam robić?

-

godz. 12:00-14:00

ul. M.Rodziewiczówny 13

3.07 (wtorek)

Filia nr 8

Kto nas stworzył? – czyli cała prawda o powstaniu Mikołajka i jego
kolegów

8-12 lat

pl. Klasztorny 8A

4.07 (środa)

Filia nr 8

10.07 (wtorek)

pl. Klasztorny 8A
Filia nr 8

11.07 (środa)

pl. Klasztorny 8A
Filia nr 8

Odwiedziny w Muminkowie czyli podróż do Doliny Muminków

8-12 lat

Razem z Mikołajkiem i Muminkami wirtualnie zwiedzamy
najpiękniejsze regiony Polski

8-12 lat

Wakacyjna podróż po Polsce trwa

8-12 lat

Z grami planszowymi fajnie spędzam czas

8-14 lat

pl. Klasztorny 8A
2.07 (poniedziałek)

Filia nr 8

9.07 (poniedziałek)

pl. Klasztorny 8A

13.07 (piątek)
godz. 13:00-17:00
5.07 (czwartek)

Filia nr 10

Ptasie plotki

8-14 lat

godz. 15:00-17:00
6.07 (piątek)

ul. Buhla 5
Filia nr 10

Olimpiada zwierząt

8-14 lat

godz. 15:00-17:00
12.07 (czwartek)

ul. Buhla 5
Filia nr 10

Jak pies z kotem

8-14 lat

godz. 15:00-17:00
13.07 (piątek)

ul. Buhla 5
Filia nr 10

Mozaikowe motyle – zabawa twórcza

8-14 lat

godz. 15:00-17:00

ul. Buhla 5

23.07 (poniedziałek)

Filia nr 17

Spacer pierwszy
Kraków po królewsku
– z mapą w ręku: legendy – zabytki – zamki

7-11 lat

ul. Skautów Opolskich 10

24.07 (wtorek)

Filia nr 17

25.07 (środa)

ul. Skautów Opolskich 10
Filia nr 17
ul. Skautów Opolskich 10

26.07 (czwartek)

Filia nr 17

27.07 (piątek)

ul. Skautów Opolskich 10
Filia nr 17

30.07 (poniedziałek)

ul. Skautów Opolskich 10
Filia nr 17
ul. Skautów Opolskich 10

31.07 (wtorek)

Filia nr 17
ul. Skautów Opolskich 10

1.08 (środa)

Filia nr 17

2.08 (czwartek)

ul. Skautów Opolskich 10
Filia nr 17
ul. Skautów Opolskich 10

3.08 (piątek)

Filia nr 17
ul. Skautów Opolskich 10

Spacer drugi
Kościół Mariacki z wielką historią i tajemnicą
– wirtualne zwiedzanie Bazyliki
Spacer trzeci
Nad Wisłą
– zajęcia plastyczne i gry
– film „Jak to było z Wandą co Niemca nie chciała”
Spacer czwarty
Tradycja nigdy nie zginie
– krakowskie kwiaciarki – zajęcia florystyczne
Spacer piąty
Krakowiaczek
– pokaz tańca krzesanego i historia tańca
Spacer szósty
Artyści krakowscy
– szuflada z niespodziankami
– z pędzlem w ręku
Spacer siódmy
Smok Wawelski
– legenda o smoku Wawelskim
– „Smok ma wiele twarzy” – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem
różnych technik
Spacer ósmy
Śladami krakowskich duchów
– poznajemy sekrety i tajemnice Krakowa
Spacer dziewiąty
Centusie krakowscy
– legenda o centusiach krakowskich
– o zaczarowanych gołębiach, Lajkoniku i dorożkach
Spacer dziesiąty
Magiczny Kraków – czyli wszystko w jednej torbie
– udział w krakowskiej sesji fotograficznej

7-11 lat

7-11 lat

7-11 lat

7-11 lat

7-11 lat

7-11 lat

7-11 lat

7-11 lat

7-11 lat

10.07 (wtorek)

Filia nr 18

Wymarzone wakacje – konkurs

-

godz. 12:00-14:00
12.07 (czwartek)

ul. Oświęcimska 90
Filia nr 18

Do re mi – zagraj z nami na czym się da

-

godz. 12:00-14:00
17.07 (wtorek)

ul. Oświęcimska 90
Filia nr 18

Pipi i jej przyjaciele

-

godz. 12:00-14:00
19.07 (czwartek)

ul. Oświęcimska 90
Filia nr 18

Zagadki – rebusy – kolorowanki – gry planszowe

-

godz. 12:00-14:00

ul. Oświęcimska 90

Wakacje w Galerii Sztuki Współczesnej

OTWARTA PRACOWNIA - codzienne warsztaty w plenerze.
16-20.07.2018
Dla kogo?: MŁODZIEŻ / 10-13 LAT.
Zapisy: 2-6.07.2018 r. w godzinach od 10.00-16.00, 7-15.07.2018 r. w godzinach od 10.00-18.00
w kasie GSW, pl. Teatralny 12, Opole
Koszt: 100 zł / cykl

Materiały zapewnia organizator.
ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ do udziału w kursie rysunkowo-malarskim w plenerze!
Wakacje ze sztuką to dobry sposób na spędzenie czasu wolnego!
Na czas wakacji Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu przygotowała kurs rysunkowo-malarski. Kurs adresowany do młodzieży. W ramach spotkań, odbędą się
zajęcia w plenerze. Wyjdziemy poza przestrzeń pracowni, aby zmierzyć się z pejzażem oraz architekturą miasta. Obserwacja natury zostanie przełożona na
papier, przy pomocy poznanych technik. Materiały plastyczne do zajęć zapewnia organizator kursu.
Zajęcia poprowadzą artyści, pracownicy działu edukacji GSW: Józef Chyży // Ignacy Nowodworski.
TO MY TWORZYMY ŚWIAT - warsztaty fotograficzne z firmą CANON.
09.08.2018r godz.10.00 - 16.00
Warsztaty prowadzone są przez profesjonalnych filmowców i fotografów: Piotr Małecki, Marcin Jamkowski. Dedykowane są dla młodzieży w wieku 13-18 lat.
Ilość miejsc ograniczona. Udział w warsztatach bezpłatny. Obowiązują zapisy drogą mailową w terminie od 2 lipca ; szczegóły w lipcu www.galeriaopole.pl .
W ramach projektu organizowane są warsztaty fotograficzno-filmowe oraz ogólnopolski otwarty konkurs na film i zdjęcie. Tematem przewodnim prac mają
być Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczone przez ONZ, czyli np. ochrona środowiska, równość płci, walka z ubóstwem, ochrona zdrowia,
odpowiedzialna konsumpcja, pokój, sprawiedliwość itp.

Więcej informacji pod adresem http://www.opole.pl/oferta-wypoczynku-letniego-dla-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej-lato-2018/

