
ZAPRASZAMY!!!

PROGRAM ZAJĘĆ NA OKRES FERII ZIMOWYCH
W DNIACH 30.01.2012 – 09.02.2012

PONIEDZIAŁEK – 30.01.2012
godz. 9.00 – 13.00

zajęcia świetlicowe – Bożena Chaja – Sobuń
Hasło zajęć: „Zręczne ręce twórczej pszczółki”

Koszyczek – technika origami modułowe. 

zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa
„Jak żyli Krzyżacy?” – wycieczka do Muzeum Zamkowego w Malborku

zajęcia sportowo – rekreacyjne – S. Orłowska, J. Ochociński
Rozgrywki w mini piłkę nożną oraz koszykówkę.

Zajęcia taneczne na stepach.

Zajęcia rekreacyjne – D. Paprot 
Zabawy i gry ruchowe.

Zajęcia plastyczne: „Wyspa z papieru”.

WTOREK – 31.01.2012
godz. 9.00 – 13.00

 zajęcia świetlicowe – B. Chaja – Sobuń 
Hasło zajęć: „Zręczne ręce twórczej pszczółki”.
Kartka okolicznościowa – technika quislling. 

zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa
„Jak pracuje Burmistrz?” – wycieczka do Urzędu Miasta Malborka

zajęcia sportowo – rekreacyjne – S. Orłowska, J. Ochociński
Zabawy i gry na śniegu oraz na stoku.

Organizujemy zabawy, gry i konkursy na śniegu, konkursy z wykorzystaniem sanek.
lub

Zajęcia ruchowo – rekreacyjne.
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Zabawy i gry z piłkami do zespołowych gier sportowych.

Zajęcia rekreacyjne – D. Paprot 
Gry drużynowe.

Zajęcia plastyczne – lepienie z masy solnej.

ŚRODA – 01.02.2012
godz. 9.00 – 13.00

zajęcia świetlicowe – B. Chaja – Sobuń 
Hasło zajęć: „Zręczne ręce twórczej pszczółki”. 

Jajo wielkanocne z satynowych wstążek. 

zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa
„Jak pracuje drukarz?” – wycieczka do drukarni Heldruk

zajęcia sportowo – rekreacyjne – S. Orłowska, J. Ochociński 
Wycieczka na lodowisko.

– chętni przynoszą zgody od rodziców do 31.02.2012
Rozgrywki w piłkę nożną, unihokeja i siatkówkę.

Zajęcia rekreacyjne – D. Paprot 
Mini piłka ręczna.

Zajęcia plastyczne – malowanie na szkle.

CZWARTEK – 02.02.2012
godz. 9.00 – 13.00

zajęcia świetlicowe – B. Chaja – Sobuń 
Hasło zajęć: „Zręczne ręce twórczej pszczółki”.

Malowanie gipsowych odlewów. 

zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa
„Bawimy się razem.” – dyskoteka i grillowanie na wesoło

zajęcia sportowo – rekreacyjne – S. Orłowska, J. Ochociński
Gry i zabawy integrujące grupę.

Zajęcia ruchowo – muzyczne na stepach.
Przygotowujemy układy choreograficzne w rytm muzyki.

Rozwijamy zdolności twórcze przy muzyce.

Zajęcia rekreacyjne – D. Paprot 
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Mini siatkówka.
Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem kolorowej bibuły gładkiej i karbowanej 

– wyklejanie z kuleczek.

PIĄTEK – 03.02.2012
godz. 9.00 – 13.00

zajęcia świetlicowe – B. Chaja – Sobuń 
Hasło zajęć: „Zręczne ręce twórczej pszczółki”. 

Walentynkowe serduszko technika irish.

zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa
„Aktywnie wypoczywam.” – gry i zabawy na śniegu/ rajd rowerowy

zajęcia sportowo – rekreacyjne – S. Orłowska, D. Woźniak
Wycieczka na lodowisko 

– chętni przynoszą zgody od rodziców do 02.02.2012
Rozgrywki w piłkę nożną, siatkową.

Zajęcia rekreacyjne – D. Paprot 
Dzień muzyczno – taneczny.

PONIEDZIAŁEK – 06.02.2012
godz. 9.00 – 13.00

zajęcia sportowo – rekreacyjne – D. Woźniak
Rozgrywki w mini piłkę nożną oraz koszykówkę.

zajęcia świetlicowe – M. Fabiś
„Wioska indiańska” – 

m. in. robienie pióropuszy, budowa wigwamu, poznanie kultury Indian, 
nauka piosenki i tańca indiańskiego

WTOREK – 07.02.2012
godz. 9.00 – 13.00

zajęcia sportowo - rekreacyjne – D. Woźniak
Zabawy i gry na śniegu oraz na stoku.

Organizujemy zabawy, gry i konkursy na śniegu, konkursy z wykorzystaniem sanek.
lub
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Zabawy i gry z piłkami do zespołowych gier sportowych.

zajęcia świetlicowe – M. Fabiś
„Na sportowo” – m. in. turniej gry w „piłkarzyki”

ŚRODA – 08.02.2012
godz. 9.00 – 13.00

zajęcia sportowo – rekreacyjne – D. Woźniak
Rozgrywki w piłkę nożną, unihokeja i siatkówkę.

zajęcia świetlicowe – M. Fabiś
„Zaczarowany świat papieru” – m. in. lepienie z masy solnej, 

składanie papieru techniką origami – bijące serduszka, jak malować wełną?

CZWARTEK – 09.02.2012
godz. 9.00 – 13.00

zajęcia sportowo – rekreacyjne – D. Woźniak
Gry i zabawy integrujące grupę.

zajęcia świetlicowe – M. Fabiś
„Z głowy mądrej sowy” – m. in. rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek, 

zabawa w „kalambury”, gry i zabawy stolikowe, turniej warcabowy.
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