
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                       PROGRAM   IMPREZ  W OKRESIE  FERII  ZIMOWYCH W  ŚWIETLICACH  WIEJSKICH             

                                                                                                                                             01.02 – 13.02.2016r.                       

DATA ŚWIETLICA- GARNKI 

                       16:00 -19:00 

ZWARTOWO 

 16:00-19:00 

             DOMACYNO 

             16:00 – 19:00 

              

     KARWIN 

                      14:00 -17:00 

01.02..2016 

Poniedziałek 
       Zabawy ruchowe w terenie 

02.02.2016 

Wtorek 
 Prace plastyczne „Moja ulubiona 

zabawka” -materiał, wata, itp 

  

03.02..2016 

Środa 
    Zajęcia plastyczne, malowanie, 

rysowanie,  szkicowanie zwierząt 

leśnych 

04.02. 2016 

Czwartek 
Turniej piłkarzyki 

Prace plastyczne „Moje ferie” z 

wykorzystaniem plasteliny, farby 

 Wykonywanie prac plastycznych 

przedstawiających ślady zwierząt 

na śniegu. Kolorowanie malowanek  

 Zajęcia w terenie-fotografujemy 

najciekawsze miejsca okolicy. Na 

zakończenie ferii wystawa zdjęć i prac  

   

05.02..2016 

 Piątek 
  Turniej tenisa stołowego 

Pieczenie ciasteczek 

Gry planszowe 

Gry stolikowe: X-box, 

komputerowe.                                   

Wspólne gry i zabawy 

 Zajęcia komputerowe – bezpiecznie 

korzystamy z Internetu. 

Wykonywanie dekoracji „Walentynki” 

 

 Wykonywanie z masy solnej wg 

własnego pomysłu 

  
06.02.2016 

Sobota 
Konkurs na najciekawszą 

budowlę z klocków lego 

Wykonywanie witraży na okno 

Gry ruchowe z X-boxem 

 Zajęcia w terenie-  dokarmianie i 

tropienie zwierząt. Zajęcia plastyczne 

„Zima w Domacanie”. 

Prace techniczno-plastyczne „Coś z 

niczego”( rolki papierowe ) 

 

08.02.2016 

Poniedziałek 
     Zajęcia komputerowe 

Konkurs lepienia bałwana na śniegu 
09.02. 2016 

Wtorek 
     Wykonywanie makiety ”Kraina 

krasnoludków” 

       

  

   
10.02..2016 

  Środa 
                       Wspólne pieczenie ciastek i 

pączków 

     Turniej w tenisa stołowego, 

piłkarzyki  
11.02.2016 

Czwartek 

 

  Wyjazd do kina lub projekcja 

filmu na świetlicy 

   Zabawy na śniegu „Ruch to zdrowie”- 

kulig, lepienie bałwana, ognisko 

pieczenie kiełbasek .Zabawa w teatr  

  

12.02.2016 

Piątek 

 

Wykonywanie ozdób z okazji 

Walentynki, wspólna zabawa  

Gry komputerowe 

 Kalambury o tematyce zimowej. 

Pieczenie  gofrów  

Wykonywanie „Walentynki” 

,wspólna zabawa 

13.02.2016 

Sobota 
Zabawa karnawałowa, konkursy i 

zabawy przy muzyce 

 

 

 

Wykonywanie rozmaitości z masy 

solnej. 

Wystawa prac feryjnych   

Karaoke z poczęstunkiem dla 

mieszkańców Domacyna 

 

 

 

 



 

DATA 
ŚWIETLICA  

POBŁOCIE  WIELKIE 

14:00 – 17:00 

  

           

KARŚCINO 

14:00-18:00   

16:00-20:00  (08—11.02.16) 

16:00-19:00   

11:00-14:00 

KOWAŃCZ 

15:00 – 18:00 

LUBIECHOWO 

15:00-19:00 

16:00-19:00(02-05.02.16) 

15:00-19:00 

16:00-19:00(09-12.02.16) 

01.02.2016 
Poniedziałek 

    Zawody w tenisa stołowego 

 

02.02.2016 
Wtorek 

       Pieczenie ciasteczek 

03.02. 2016 

Środa 

 

 

   Pieczenie gofrów i wspólny 

poczęstunek 

 

  

 

 

04.02.2016 

 Czwartek 

 Zajęcia kulinarne, pieczenie i 

dekorowanie ciasteczek 

  Malowanie twarzy kredkami, wybór 

najciekawszej pracy 

 Malowanie farbami „Zima” 

05.02. 2016 

Piątek 

 

  Gry planszowe i układanie puzzli     Pieczenie kiełbasek na ognisku przy 

domkach obok stawu 

  Wykonywanie z kolorowej bibuły 

kwiatów 

06.02.2016 

Sobota 

Zabawy sprawnościowe, konkursy 

i zawody 

   

07.02.2016 

Niedziela 

 Czytanie bajek, rysowanie postaci z 

bajki. Zabawy manualno-ruchowe. 

Karaoke 

  

08.02.2016 

Poniedziałek 

   

 Pieczenie ciastek. Wykonywanie 

strojów na bal 

  Pieczenie gofrów 

09.02.2016 

Wtorek 

   Bal z ciekawymi  konkursami    Malowanie buzi farbami –konkurs  

10.02.2016 

Środa 

 Zajęcia sportowe w formie turnieju 

w tenisa stołowego, bilard, gry 

planszowe, kalambury 

Malowanie farbą akwarelową  „Pejzaż 

zimowy”- praca w grupie 

 

11.02. 2016  

Czwartek 

  Zajęcia kulinarne –robimy 

kanapki 

  Zabawy, łamigłówki, rebusy. 

Praca z komputerem 

Wykonywanie  laurek z okazji 

„Walentynki” oraz różnych ozdób z 

tym związanych 

 Turniej- bilard 

12.02.2016 

  Piątek 

  

 Przygotowanie ozdób na 

„Walentynki” 

Gry stolikowe, układanie 

bajkowych puzzli 

 Pieczenie ciastek i wspólny 

poczęstunek 

   Dyskoteka 

13.02.2016 

Sobota 

   Bal Walentynkowy Lepienie z masy solnej na temat 

dowolny. 

Budowanie z klocków 

      

 

 



 

DATA 

 ŚWIETLICA 

GOŚCINKO 

16:30 – 19:30 

   MALONOWO     

   15:00 – 18:00 

KOZIA GÓRA 

15:00-18:00  

 

 KRUKOWO 

16:00 -19:00 

01.02.2016 
Poniedziałek 

 Zajęcia plastyczne na dużych 

arkuszach temat dowolny-

wystawa 

  

02.02.2016 
Wtorek 

 Konkurs plastyczny „Bezpieczne zabawy na 

feriach zimowych”, technika dowolna. 

Zabawy ruchowe 

 Zajęcia komputerowe, gry planszowe  

03.02.2016 
Środa 

      Rozgrywki sportowe – bilard, 

piłkarzyki, tenis stołowy 

 Wykonywanie dekoracji sali na 

karnawał ,rozgrywki w tenisa 

stołowego 

 

04.02. 2016 

Czwartek 

     Oglądamy bajki. 

Rozgrywki - bilard 

Zajęcia plastyczno-

techniczne „Ferie moimi  

oczyma” 

05.02.2016 

 Piątek 

Malujemy zimowe obrazki- pastą do zębów. 

Gry stolikowe, planszowe 

 Zabawa karnawałowa z 

konkursami 

   Wykonywanie masek 

karnawałowych. 

Gry komputerowe 

06.02.2016 

Sobota 

 

 Wykonywanie masek karnawałowych. 

 Pieczenie babeczek. 

Zabawa karnawałowa 

    Zabawa w kalambury. 

Gry planszowe 

08.02.2016 

Poniedziałek 
 Robienie ciastek, ciasteczek, 

dekoracja lukrem 

   

09.02.2016 

Wtorek 
 Praca z masy solnej, modeliny    Malujemy farbami na temat dowolny-

wystawa 

 

10.02.2016 

Środa 
Podsumowanie i wystawa konkursu 

plastycznego.   

 Ozdabianie butelek różną 

techniką 

 Zajęcia kulinarne(szykowanie 

przysmaków na bal) 

 

11.02.2016  

Czwartek 

       Bal karnawałowy Mały festiwal piosenki. 

Malowanie swoich 

portretów 

12.02. 2016 

  Piątek 
 Zabawy w terenie z ogniskiem i pieczonymi 

kiełbaskami.(w razie niepogody zabawy 

ruchowe w świetlicy) 

  Wycieczka do lasu-

dokarmianie zwierząt 

   Bal karnawałowy 

13.02.2016 

Sobota 

          Rozgrywki sportowe w 

tenisa stołowego, 

 bilard 

 

 

 



 

DATA 

 

 ŚWIETLICA   

DASZEWO     

      16:00 – 19:00  

      15:00 -  

19:00(piątek)   

 

MIERZYN 

13:00 – 16:00 

17:00 – 20:00(05.02.16) 

 

UBYSŁAWICE 

 16:00 – 19:00   

15:00 – 19:00(sobota) 

 

 SYRKOWICE 

17:00-20:00 

 

01.02.2016 

Poniedziałek 

 Wykonywanie statuetek 

z makaronu 

 Butelkowy karmnik dla ptaków-zrób to sam      

 

02.02.2016 

Wtorek 

Mini turniej - bilard     

03.02.2016 
Środa 

Śpiewać każdy może- 

karaoke 

  Zabawa taneczna z konkursami  

04.02. 2016 

Czwartek 

Wykonywanie ramek na 

zdjęcia 

 Zajęcia kulinarne –wypieki i poczęstunek  Rozgrywki sportowe   Kalambury 

 Zajęcia kulinarne(pieczenie 

ciasteczek) 

05.02.2016 

 Piątek 

   Bal karnawałowy –wspólna zabawa dla dużych i 

małych 

  Malowanie farbami i pastą do zębów - 

wystawa 

 Karaoke, dekorowanie sali 

06.02. 2016 

Sobota 

 

    

 

   

    Układanie z puzzli 500 i 1000 części. 

Gry stolikowe 

  Dyskoteka 

08.02.2016 

Poniedziałek 

Mini turniej w tenisa 

stołowego 

 „Razem weselej” – zagadki, rebusy, łamigłówki, 

gry planszowe i komputerowe 

    

09.02.2016 

Wtorek 

 Oglądanie bajek     

10.02.2016 

Środa 

   Zajęcia techniczne składanki i 

układanki z kolorowego papieru  

 

11.02.2016  

Czwartek 

 Zabawa z masą solną „Śnieżne kule” –lepimy bałwana, zabawy na 

powietrzu, ognisko, pieczenie kiełbasek 

 Kulig i ognisko(lub zajęcia ruchowe w 

sali) 

 Rozgrywki :tenis stołowy, 

bilard, piłkarzyki 

12.02.2016 

  Piątek 

 Tańce - dyskoteka  „Walentynka dla Ciebie” – zajęcia plastyczne, 

wykonywanie kartki z życzeniami 

Oglądanie bajek   Gry planszowe, zabawy 

tematyczne 

13.02.2016 

Sobota 

 „Upieczemy dobrze 

zjemy 

Wspólne pieczenie 

ciasteczek 

   Bal karnawałowy     Gry komputerowe 

Zajęcia kulinarne- sałatka 

owocowa 

 


