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24.06 - 01.07                  LETNI OBÓZ WARSZTATOWO- ARTYSTYCZNY ZESPOŁÓW MOK - FOLUSZ , FESTIWAL - KROSNO

06.07.godz.11.00          ZABAWY PLASTYCZNE - frotaż z natury

12.07.godz.11.00          Owoce nie muszą być nudne - warsztaty kulinarne dla dzieci  z KASIĄ GAJĄ 
                                            uczestniczką programu kulinarnego „HELL'S  KITCHEN” /prosimy o wcześniejsze zapisy/

14.07.godz.10.00          - /prosimy o wcześniejsze zapisy/Warsztaty dla dzieci - OPOWIADAMY O ŚWIECIE - PTAKI I LUDZIE 
                                             Pierwszego kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ptaków. Wtedy też Polacy czekają i wypatrują pierwszych  znaków 
                                            cieplejszych dni - bocianów i jaskółek. Ale nie tylko te ptaki mają duże znaczenie dla ludzi. Opowiemy o ptakach w kulturze Polski 
                                            i świata, a także o tym czego możemy nauczyć się od ptaków. Zobaczymy, które ptaki lubią się śmiać, które tańczyć, a które wolą 
                                            czas spędzać w spokoju. Każde dziecko zrobi  glinianą sowę i ozdobi ją według własnego uznania. Zrobione sowy będą musiały 
                                            zrobić sobie wycieczkę do Cieszyna, by w naszym piecu je wypalić i nałożyć kolor, wybrany przez dziecko. Dzieła wrócą do swoich 
                                            właścicieli po około dwóch tygodniach.

16.07.godz.16.00          Zabawy przy fontannie „FONTANNA NA WESOŁO”- zabawy , konkursy, 
                                                rodzinne, fotograficzne atelier - zapraszamy całe rodziny do wykonania rodzinnej  fotogr
                                            przygotowanych na tę okazję scenogr
godz.17.00-18.00          Pokaz rowerowy  MATEUSZA KOWALCZYKA
godz. 18.00-19.00         Wakacyjna ZUMBA  przygotowana przez Szkołę Tańca  i Animacji  TAŃCZYMY
  
18.07.godz.9.30              - Górnośląski Park Etnogr y - SKANSEN CHORZÓW Wyjazd plenerowy
                                            zapraszamy do magicznego miejsca z licznymi niespodziankami /prosimy o wcześniejsze zapisy/, opłata - 10 zł

20.07.godz. 11.00         ZABAWY PLASTYCZNE - ozdoby  naturalne na balkon i do ogrodu

27.07.godz. 11.00         ZABAWY PLASTYCZNE - konkurs plastyczny  

03.08.godz. 11.00         ZABAWY PLASTYCZNE - kolaż z natury

06.08.godz.20.00         OPERETKA PRZY FONTANNIE - IMPRESJE MUZYCZNE 
                                        wystąpi : ORKIESTRA DĘTA „MARCEL” pod dyrekcją Franciszka Magiery,
                                  JOANNA SPANDEL - sopran, MARIAN CHROBOK - tenor
                                   Tradycyjnie zapraszamy mieszkańców z krzesełkami lub piknikowym kocykiem:)

          Warsztaty dla dzieci - OPOWIADAMY O ŚWIECIE - OGRÓDEK W TWOIM POKOJU09.08.godz.12.00
                                                      /prosimy o wcześniejsze zapisy/
                                             Podobno kolor zielony ma działanie kojące. Szczególnie w czasie zimy czy wczesnej wiosny ludzie wyglądają zielonych listków 
                                            i pączków kwiatów.  Stworzymy swój własny zielony ogródek w bardzo prosty i oryginalny sposób. Doniczką może być wszystko 
                                            - butelki, puszki, kartony, ściany, dachy  a nawet samochody! Jak dbać o rośliny by nam pięknie wyrosły? Możemy im opowiadać 
                                             miłe historie, puszczać muzykę, czy śpiewać. My opowiemy  o różnych sposobach na stworzenie ogrodu w swoich czterech kątach. 
                                            A dzieci zamienią się w ogrodników - stworzą własną doniczkę w której  zasieją wiosenne rośliny. Pobawić się ziemią i nasionami
                                            - toż to super zabawa!!!  /Prosimy zabrać na warsztaty pustą plastikową butelkę 1.5 lub 2 litrową /

10.08.godz. 11.00         ZABAWY PLASTYCZNE - wakacyjny zielnik

17.08. godz. 11.00        ZABAWY PLASTYCZNE - ozdoby na balkon i do ogrodu

20.08. godz.16.00         Zabawy przy fontannie „FONTANNA NA WESOŁO”
godz.17.00-18.00          DYSKOTEKA POD CHMURKĄ NA WROTKACH I NIE TYLKO , organizator -  KLUB WROTKA
godz. 18.00-19.00         WAKACYJNA ZUMBA - przygotowana przez Szkołę Tańca  i Animacji  TAŃCZYMY 

23.08.godz.11.00         - słodycze bez cukru, mąki i jajek /prosimy o wcześniejsze zapisy/ Warsztaty kulinarne dla dzieci

24.08 godz.9.30             - Ogród Botaniczny ZABRZE (prosimy o wcześniejsze zapisy), opłata- 10 złWyjazd plenerowy 

27.08.                               w programie: tradycyjne konkursy na pojazdy  dożynkowe i najlepiej przystrojoną posesję,RADLIŃSKIE DOŻYNKI  
                                             w części artystycznej wystąpi zespół wokalno-instrumentalny „KARLIK”

Poniedziałki - godz.19.40  WAKACYJNA ZUMBA FITNESS

3,4. 09.16                         PLENER MALARSKO-FOTOGRAFICZNY „ŚCIEŻKI, OGRODY, PEJZAŻE ŚLĄSKIE
                                        - BLISKIE I NIEZNANE-RUINY ZAMKU W TWORKOWIE”

                                            ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻ W wykonanej telefonem LETNIM KONKURSIE FOTOGRAFII 
                                            komórkowym (regulamin na stronie internetowej www.mok.radlin.pl )

  

                      
44-310 Radlin
ul.Mariacka 9
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e-mail : mok@radlin.pl                       
wakacje
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10.09.16 POŻEGNANIE LATA,  wystąpią zespoły: HAPPY FOLK, THE LAST RIDE, BACIARY
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