
 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                       PROGRAM   IMPREZ  W OKRESIE  FERII  ZIMOWYCH W  ŚWIETLICACH  WIEJSKICH             

                                                                                                                                             13.02 – 25.02.2017r.  

                                              

DATA ŚWIETLICA- GARNKI 

                       16:00 -19:00 

ZWARTOWO 

 15:00-18:00 

 11:00(21.02.17) i 13:00(24.02.17) 

             DOMACYNO 

           15:00 – 18:00( nie dotyczy 17 i 

18) 

              

     KARWIN 

                      15:00 -18:00 

13.02..2017 

Poniedziałek 
        Konkurs Walentynkowy , robienie 

walentynek „Dzień zabawy” gry i zabawy 

integracyjne. 

14.02.2017 

Wtorek 
  Dzień zakochanych 

,wykonywanie drobnych 

upominków 

  

15.02..2017 

Środa 
 Robienie karmików dla ptaszków     

16.02. 2017 

Czwartek 
 Zajęcia kulinarne – pieczenie  

muffinek, robienie sałatki owocowej. 

Gry komputerowe i planszowe. 

 Wspólne pieczenie ciastek i sposoby 

nakryć stołu 

  Zabawa karnawałowa. 

 Zajęcia fitness  

  Życie zwierząt leśnych zimą, zajęcia 

plastyczne, malowanie,rysowanie 

zwierząt. 
17.02..2017 

 Piątek 
   Kulig, ognisko z kiełbaskami( jeżeli 

nie będzie śniegu turniej tenisa 

stołowego i zabawy ruchowe) 

   Wykonywanie zdjęć „Zima w 

Domacanie”-konkurs. 

Nocujemy na świetlicy w tym kino 

familijne .  

Zajęcia sportowe ,turniej tenisa, 

piłkarzyki 

   

  
18.02.2017 

Sobota 
 Zabawa Walentynkowa z konkursami   Przygotowanie śniadania-pieczenie 

gofrów  

 

20.02.2017 

Poniedziałek 
     Konkurs plastyczny ”Moje ferie 

zimowe” 
21.02. 2017 

Wtorek 
      Warsztaty ”Jak powstaje deska i co 

można z niej zrobić”- Koszalin. Teatr 

od kulis- Koszalin 

       

  

   
22.02..2017 

  Środa 
                                 

23.02.2017 

Czwartek 

 

   Warsztaty plastyczne „Zimowy 

krajobraz”- wylepianka plastelinowa, 

zgaduj zgadula  

 Gry planszowe i na x-boxie  Spotkanie z strażakami OSP –

Domacyno. Pogawędka o  

bezpiecznych zabawach  w zimie 

 Zajęcia komputerowe, gry na x-boxie 

24.02.2017 

Piątek 

 

 Projekcja filmu „Księga dżungli”. 

Zajęcia komputerowe, gry ruchowe na 

x-boxie i macie tanecznej 

Kulig z ogniskiem(z braku śniegu- 

wycieczka do lasu) 

  Wyjazd do leśniczówki, 

dokarmianie zwierząt. Zapoznanie 

się z florą i fałną 

 Zakończenie ferii –wspólna zabawa 



25.02.2017 

Sobota 
Małe  laboratorium- tworzymy żelowe 

przedmioty, 

 

 

 

 

 

 

  

Konkurs plastyczny” Idzie luty 

podkuj buty”. 

Turniej tenisa stołowego 

Kulig z ogniskiem gdy będzie śnieg 

 

 

 

 

 

 

DATA 
ŚWIETLICA  

POBŁOCIE  WIELKIE 

14:00 – 17:00 

KARŚCINO 

14:00-17:00   

14:00-18:00  (17 i 24.02.17) 

KOWAŃCZ 

15:00 – 18:00(15-17.02.17) 

11:00 - 14:00(23-25.02.17) 

LUBIECHOWO 

16:00-19:00 

15:00-19:00(15 i 22.02.17) 

13.02.2017 
Poniedziałek 

  Czytanie bajek, rysowanie, zabawy 

manualno-ruchowe 

   

 

14.02.2017 
Wtorek 

  Zabawy, wykreślanki, łamigłówki, 

rebusy praca z komputerem 

   Gry stolikowe, układanie puzzli 

15.02. 2017 

Środa 

 

 

Zajęcia sportowe-turniej tenisa 

stołowego , gra w piłkarzyki  

 Przygotowanie frytek od podstaw 

do konsumpcji. Tenis stołowy, x-

box 

 Zajęcia kulinarne, pieczenie ciasta, 

dekorowanie, konsumpcja 

 

 

16.02.2017 

 Czwartek 

 Zajęcia kulinarne, pieczenie i 

dekorowanie ciasteczek 

   Gry planszowe, praca z modeliną, 

lepienie różnych figurek 

  Zajęcia plastyczne, rysowanie, 

malowanie najciekawszej bajki 

17.02. 2017 

Piątek 

Zabawy z farbami oraz zabawy 

ruchowe 

 Gry towarzyskie, stolikowe 

,układanie puzzli 

 Gra w bilarda ,prace modelarskie- 

wykonanie zimowego pejzażu 

  Projekcja bajek  

18.02.2017 

Sobota 

Bal karnawałowy    

19.02.2017 

Niedziela 

     

20.02.2017 

Poniedziałek 

   Zajęcia rozwijające zdolności 

manualne, lepienie z masy solnej na 

dowolny temat 

   

21.02.2017 

Wtorek 

  Budowle z klocków, malowanie na 

szkle 

   Mini turniej w tenisa stołowego   

22.02.2017 

Środa 

  Mała gastronomia pieczenie 

ciasteczek, dekoracja Sali, 

przygotowanie masek 

karnawałowych 

  Malowanie pastą do zębów „Zima” 

23.02. 2017  

Czwartek 

  Zajęcia kulinarne –robimy kanapki      Przygotowanie ciasta na gofry, 

pieczenie i konsumpcja. Gry i 

zabawy 

  Rozgrywki sportowe: tenis stołowy, 

bilard, piłkarzyki 

24.02.2017 

  Piątek 

 Zabawy z farbami oraz zabawy 

ruchowe 

    

 Bal karnawałowy z konkursami i 

słodkim poczęstunkiem 

 Praca z wycinanką, wyklejanie na 

temat dowolny 

 Ognisko z  kiełbaską  na placu przy 

świetlicy    

25.02.2017 

Sobota 

 Wyjazd do Gościna na lodowisko     Dyskoteka    

 



 

 

DATA 

 ŚWIETLICA 

GOŚCINKO 

16:30 – 19:30 

   MALONOWO     

   15:00 – 18:00 

KOZIA GÓRA 

15:00-18:00  

 

 KRUKOWO 

16:00 -19:00 

13.02.2017 
Poniedziałek 

 Wykonywanie masek i strojenie sali na 

zabawę karnawałowa  

  

14.02.2017 
Wtorek 

 Konkurs plastyczny, ferie moich 

marzeń  

„Mały artysta”- malowanie farbą na dużych 

arkuszach” Własny portret” 

 Robimy serduszka Walentynkowe 

i pocztę Walentynkową 

 

15.02.2017 
Środa 

            

16.02. 2017 

Czwartek 
  Robienie Walentynki, dekoracja Sali, 

zabawy towarzyskie, kalambury 

   Pieczemy i zajadamy ciasteczka 

karnawałowe 

 Zajęcia plastyczno –

techniczne „Moje ferie” 

17.02.2017 

 Piątek 

 Ognisko z kiełbaskami, zabawy na placu 

przy świetlicy 

  Rozgrywki sportowe dla wszystkich. 

Turniej tenisowy, bilardowy,piłkarzykowy 

    Gry komputerowe.  

Wykonywanie masek 

karnawałowych 

18.02.2017 

Sobota 

 

      Zgadnij kim jestem- bal 

karnawałowy 

 Zabawa w kalambury. 

Malowanie portretów 

 ulubionych przyjaciół 

19.02.2017 

Niedziela 
  Dzień gier, warcaby, chińczyk, 

kości, pchełki, bierki  

 

20.02.2017 

Poniedziałek 
Zajęcia plastyczne  Wycieczka do lasu- dokarmianie zwierząt. 

Kalambury, karaoke dla chętnych 

 Bezkrwawe łowy – polowanie na 

wiosnę, spacer, zdjęcia 

 

21.02.2017 

Wtorek 

  Warsztaty ”Jak powstaje deska i co 

można z niej zrobić”- Koszalin. Teatr od 

kulis- Koszalin  

Masterchef Junior” pieczenie ciastek i 

pączków 

Słodko i wesoło- robimy watę 

cukrową, gramy –twister „mata do 

tańca 

 

22.02.2017 

Środa 

         

23.02.2017  

Czwartek 
  Tłusty czwartek, wspólne smażenie 

pączków, zabawy towarzyskie 

        

 Gry planszowe. Konkurs 

wokalny dla chętnych 

24.02. 2017 

  Piątek 

    Zabawa karnawałowa i poczęstunek dla 

najmłodszych 

    Rozgrywki sportowe, 

tenis stołowy, bilard 

25.02.2017 

Sobota 

   Bal karnawałowy        Bal karnawałowy 

 



 

 

 

 

DATA 

 

 ŚWIETLICA   DASZEWO     

      16:00 – 19:00  

      15:00 -  19:00(środa)   

 

MIERZYN 

15:00 – 18:00 

 

 

UBYSŁAWICE 

 16:00 – 19:00   

15:00 – 19:00(sobota) 

 

 SYRKOWICE 

17:00-20:00 

 

13.02.2017 

Poniedziałek 

 Mini turniej w tenisa 

stołowego  

       

 

14.02.2017 

Wtorek 

 Pieczenie ciastek     

15.02.2017 
Środa 

Karaoke    „Bezpieczne ferie”- prace 

plastyczne 

 

16.02. 2017 

Czwartek 

 Zabawa z origami    „Moje wymarzone ferie”- zajęcia plastyczne, turniej 

tenisa stołowego, gry planszowe i komputerowe 

  Zawody w rozgrywkach 

tenisowych  

  Przygotowanie brokatowej 

masy solnej i lepienie 

rozmaitości 

17.02.2017 

 Piątek 

    „Raz , dwa, trzy zgaduj Ty” – rebusy, zagadki, 

kalambury 

 Zabawy z x-boxem     Pieczenie cynamonowych 

ciasteczek 

18.02. 2017 

Sobota 

 

    

 

   

 Śpiewać każdy może” -karaoke dla  każdego    Rozgrywki sportowe    Dyskoteka oraz 

niespodzianka-szukanie 

skarbów 

20.02.2017 

Poniedziałek 

 Mini turniej w bilarda        

21.02.2017 

Wtorek 

 Oglądamy razem bajki     

22.02.2017 

Środa 

Wykonywanie wazonów z 

butelki 

 „Maska karnawałowa” – tworzenie kolorowych masek 

i ozdabianie ich wg własnego pomysłu, dekoracja sali 

  Oglądamy bajki i filmy dla 

dzieci 

 

23.02.2017  

Czwartek 

 Wiosna blisko nas  prace 

plastyczne, forma dowolna 

 Zajęcia kulinarne- tłusty czwartek , wspólne wypieki i 

poczęstunek 

  Malowanie krajobrazów 

zimowych. Karaoke 

 Gry sprawnościowe, 

kalambury  

24.02.2017 

  Piątek 

    Zabawa karnawałowa – prezentacja strojów  Wyklejanie gotowych 

rysunków 

  Turniej gier komputerowych i 

planszowych  

25.02.2017 

Sobota 

 „      Bal karnawałowy     Seans filmowy (do 

uzgodnienia) 

 


