Propozycje Sokólskiego Ośrodka Kultury (tel. 85 711 24 35)
Data

Miejsce

Rodzaj zajęć

Uwagi

22.01

Konkurs plastyczny pt. „Moja czarna zmora – Prace powinny
uzależniora” (online) ogłoszenie
przedstawiać
uzależnienia, z którymi
autor walczy

23.01

Konkurs fotograficzny pt. „Tajne życie
naszych zwierzaków domowych” (online)
ogłoszenie

Zwierzę – jako przyjaciel
domu, członków
rodziny; zachęta do
spędzenia czasu ze
zwierzakiem

24.01, Pracownia
godz. 10 graficzna

Grafika cz. I – zajęcia warsztatowe pt.
„Zimowy krajobraz”

Zapisy, ilość miejsc –
10 osób

24.01, Sala „Lira”
godz. 10

Warsztaty: ziołowe kosmetyki wykonane
własnoręcznie (balsam do ciała w kostce +
mydełko) – zajęcia rodzinne

Zapisy, ilość miejsc –
do 25 osób; wiek: 7+, do
7 lat z dorosłym

25.01, Sala „Lira”
godz. 10

Robotyka – zajęcia otwarte dla dzieci 5-9 lat

Zapisy, ilość miejsc –
12 osób

25.01, Kino „Sokół” Zimowe poranki filmowe – film fabularny
godz. 11
„Dzieci z Bullerbyn” - seans rodzinny

Bilet 13 zł

25.01, Sala „Lira”
godz. 12

Robotyka – zajęcia otwarte dla dzieci 10-16
lat

Zapisy, ilość miejsc –
12 osób

26.01, Pracownia
godz. 10 ceramiczna

Ceramika cz.I – lepienie – zajęcia
warsztatowe dla dzieci 5-7 lat

Zapisy, ilość miejsc 10 osób

26.01,
godz.
11.30

Pracownia
ceramiczna

Ceramika cz.I – lepienie – zajęcia
warsztatowe dla dzieci 8-10 lat

Zapisy, ilość miejsc 10 osób

26.01, Pracownia
godz. 13 ceramiczna

Ceramika cz.I – lepienie – zajęcia
warsztatowe dla świetlic
socjoterapeutycznych

Zapisy, ilość miejsc 10 osób

27.01, Pracownia
godz. 10 graficzna

Grafika cz. II – zajęcia warsztatowe pt.
„Zimowy krajobraz”

Kontynuacja zajęć z
24.01

27.01, Sala
Makrama – dla dzieci 10-12 lat - zajęcia
godz. 10 konferencyjna, rodzinne
IT

Zapisy, ilość miejsc 10 osób

27.01, Kino „Sokół” Spektakl lalkowy dla dzieci – Teatr
godz. 16
„Igraszka” - przedstawienie pt. „Złote jajko”

Wejściówki dostępne w
kinie

27.01, Sala „Lira”
godz. 17

Warsztaty lalkarskie dla dzieci 7+ (dzieci z
rodzicem do lat 7) – zajęcia rodzinne

Zapisy, ilość miejsc do 20 osób

28.01, Sala „Lira”
godz. 10

Zajęcia plastyczne – własnoręcznie wykonana Zapisy, ilość miejsc „Kula śnieżna” - zajęcia rodzinne
15 osób

28.01, Kino „Sokół” Zimowe poranki filmowe – film animowany
godz. 11
„Ella Bella Bingo” - seans rodzinny

Bilet 13 zł

31.01,

Kontynuacja zajęć z 24 i

Pracownia

Grafika cz. III

godz. 10 graficzna
1.02,
Sala „Lira”
godz. 10

27.01
„W warsztacie zabawkarza”:
- zapoznanie z warsztatem rzeźbiarza,
składanie i malowanie drewnianej zabawki „Kowale” - zajęcia rodzinne

1.02,
Kino „Sokół” Zimowe poranki filmowe – film fabularny
godz. 11
„Nowe przygody dzieci z Bullerbyn” - seans
rodzinny
2.02,
godz.
10,
11.30,
13

Pracownia
ceramiczna

2.02,
godz.
15.30

Kino „Sokół” Spektakl teatralny – Teatr Edukacji i
Profilaktyki „Maska” - „Prastara książnica i
wielka tajemnica” - spektakl rodzinny

3.02,
Pracownia
godz. 10 graficzna

Zapisy, ilość miejsc do 20 osób

Bilet 13 zł

c.d. ceramika (szkliwienie)
3 grupy

Wejściówki dostępne w
kinie

Grafika cz. IV

3.02,
Sala
Zajęcia plastyczne „Kolaż” na podstawie
godz. 10 konferencyjna, książki „Siecieki” Łukasza Wojtasika
IT

Zapisy, ilość miejsc 15 osób

4.02,
Kino „Sokół” Zimowe poranki filmowe – film animowany Bilet 13 zł
godz. 11
„Nawet myszy idą do nieba” - seans rodzinny
UWAGA!!!
W związku z obowiązującymi obostrzeniami COVID, liczba miejsc na wydarzeniach
organizowanych przez SOK, wynosi 30 proc. Limity nie dotyczą osób zaszczepionych,
ozdrowieńców i osób posiadających aktualny negatywny wynik testu na obecność wirusa.
Osoba posługująca się biletem/ wejściówką, wchodząc do kina na wydarzenie, na które wpuszczono
już 30 proc. widowni, zobowiązana jest dobrowolnie okazać zaświadczenie o zaszczepieniu,
ozdrowieniu lub negatywnym wyniku testu w formie papierowej lub QR.

Propozycje Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce (tel. 85 711 25 71)
OSiR w Sokółce zaprasza dzieci na półkolonie „Ferie w Mieście 2022”. Uczestniczyć w nich ma w
sumie 90 osób w dwóch turnusach.
– I turnus: 24-28.01 – dzieci z roczników 2009-2012;
– II turnus: 31.01 – 4.02 – dzieci z roczników 2013-2015
Na uczestników „Ferii w Mieście 2022” czekają min.: zajęcia na basenie, zajęcia z robotyki,
lodowisku, hali sportowej, wyjazd na narty zjazdowe do WOSiR Szelment, narty biegowe w SP w
Malawiczach Dolnych).
Koszt udziału w półkoloniach to 200 zł od osoby. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
osir.sokolka.pl
Przez całe ferie zimowe OSiR w Sokółce zaprasza do skorzystania z promocyjnych wejść na krytą
pływalnię i na lodowisko.
UWAGA!!! Wszystkie wydarzenia zorganizowane przez OSiR w Sokółce odbywają się w reżimie
sanitarnym.

Propozycje Biblioteki Publicznej w Sokółce (tel. 85 711 24 72)
Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza najmłodszych
czytelników na ,,Kosmiczne ferie z biblioteką”. Spotkania odbywać się będą przez całe ferie od
poniedziałku do piątku - od godziny 12. Na uczestników czeka wiele atrakcji: głośne czytanie, zajęcia
literackie, edukacyjne, plastyczne oraz zabawy sportowe inspirowane książkami. Pracownicy
Biblioteki Publicznej w Sokółce zapraszają również na gry i zabawy planszowe oraz wspólne
tworzenie teatrzyku. Będzie gimnastyka i taniec. W piątek 4 lutego w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
Biblioteki Publicznej w Sokółce odbędzie się spotkanie autorskie z Martą Wojewódzką-Szoda,
połączone z promocją książki pt. ,,Z teczki małej biblioteczki, czyli miłe wspomnienia z trudnego
czasu narodowej kwarantanny”. Początek spotkania o godz. 12.
UWAGA!!! Zajęcia przygotowane przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce odbędą się zgodnie z
wytycznymi rekomendowanymi przez Ministra Zdrowia, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

