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11.02.2016 

(czwartek) 12.02.2016 (piątek)

godziny 

otwarcia 

świetlic

Mirosławiec 

Górny Grupa 

dzieci 6-10 lat 

od godz. 9.00-

12.00

 rozmowy o prawidłowym ubraniu się zimą 

"Jak dbać o swoje zdrowie zimą" 

Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami 

spędzania czasu wolnego. Wdrażanie 

prawidłowych nawyków dbania o własne 

bezpieczeństwo na śniegu i lodzie. Zajęcia 

plastyczno-techniczne: Zimowe zabawy na 

śniegu

- seans filmowy, popcorn; 

przeprowadzenie akcji nt. Podaj łapę- 

zapobieganie bezdomności psów, 

spotkanie z policją oraz psem 

policyjnym lub adoptowanym, strażą 

miejską, lekarzem weterynarii (10:00)

- karnawał - zajęcia plastyczne – wykonanie 

szablonu maski karnawałowej; 

- słuchanie i nauka piosenek o zimie; 

spotkanie ze strażakami z OSP Mirosławiec, 

ćwiczenia  w udzielaniu  pierwszej pomocy 

(10:00)

- tłusty czwartek – zajęcia kulinarne – 

pączki, faworki, oponki.

- gry i zabawy: kalambury pt: „ Sporty 

zimowe, postaci z bajek”, rozwiązywanie 

krzyżówek, rebusów i zagadek.

- dyskoteka karnawałowa– dla 

dzieci – zabawy rytmiczno-

ruchowe przy muzyce 

dyskotekowej dziecięcej.

 pogadanka „Moje zwierzątko” – 

wypowiedzi uczestników zajęć. 

Kształtowanie właściwego 

stosunku do zwierząt. 

Uwrażliwienie dzieci na los 

zwierząt, szczególnie zimą.

 wycieczka do lasu – 

zawieszenie karmików, 

zabawy na śniegu, 

tropienie zwierząt;

wycieczka (lodowisko lub  

kręgle,  kino); lub  wyjazd  

na film  do Ośrodka 

Kultury w Mirosławcu  

oraz poczęstunek - pizza

- tajniki kuchni 

włoskiej – sałatki, 

pizza;

- zajęcia plastyczne- 

kartki walentynkowe;

- zumba  ognisko z kiełbaskami; '09:00 – 12:00

Grupa 

młodzieży 11-

17 lat

od godz. 12.30-

15.00

- akcja bezpieczne ferie zimowe, pokaz 

ratownictwa medycznego, Zapoznanie młodzieży 

z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego. 

Wdrażanie prawidłowych nawyków dbania o 

własne bezpieczeństwo na śniegu i lodzie. Zajęcia 

plastyczno-techniczne „bezpieczne ferie zimowe”

- seans filmowy, popcorn

- karnawał - zajęcia plastyczne – maski 

karnawałowe; „projekt stroju karnawałowego” 

– malowanie farbami.

- tłusty czwartek – zajęcia kulinarne – 

pączki, faworki, oponki.

- dyskoteka karnawałowa– 

dla młodzieży

- zajęcia techniczne – 

„pomagamy zwierzętom 

przetrwać zimę” - karmik dla 

ptaków, zwierząt leśnych;

wycieczka do lasu – 

zawieszenie karmików, 

dbamy o zwierzęta zimą – 

rozmowa;

wycieczka (lodowisko lub  

kręgle,  kino); lub  wyjazd  

na film  do Ośrodka 

Kultury w Mirosławcu  

oraz poczęstunek - pizza

; 

- zajęcia plastyczne - 

zajęcia z decupage;  ognisko z kiełbaskami; 12:30 – 15:00

Łowicz 

Wałecki zajęcia kulinarne – gofry, gry i zabawy

ognisko z kiełbaskami, gry i 

zabawy

zajęcia plastyczno – 

techniczne; kartka na 

walentynki, karmidełka 

dla ptaków

wycieczka (lodowisko lub  

kręgle,  kino); lub  wyjazd  

na film  do Ośrodka 

Kultury w Mirosławcu  

oraz poczęstunek - pizza

zawieszenie  

wykonanych 

karmidełek, zajęcia 

kulinarne – pieczenie 

bułeczek 9:00- 15:00

Orle

zajęcia kulinarne – gofry, wykonanie 

karmidełek dla ptaków

wycieczka (lodowisko lub  

kręgle,  kino); lub  wyjazd  

na film  do Ośrodka 

Kultury w Mirosławcu  

oraz poczęstunek - pizza

walentynkowy 

zawrót głowy – 

zajęcia  artystyczne 9:00- 15:00

Jadwiżyn

Bronikowo

zajęcia kulinarne – chrusty- ostatki, 

ozdabianie butelek metodą decupage

wycieczka do lasu- 

dokarmianie zwierząt- 

zrobienie  karmidełek dla 

ptaków;  zajęcia kulinarne – 

deser – galaretka z bitą 

śmietaną

rozmowy o 

bezpieczeństwie, 

bezpieczne zachowanie 

na lodowisku, 

ślizgawkach; zajęcia 

artystyczne – szycie 

pokrowców na telefony z 

filcu

wycieczka (lodowisko lub  

kręgle,  kino); lub  wyjazd  

na film  do Ośrodka 

Kultury w Mirosławcu  

oraz poczęstunek - pizza

zakończenie ferii, 

ognisko z  pieczeniem 

kiełbasek. Konkursy i 

zabawa ruchowa przy 

muzyce 9:00- 15:00

Hanki

zajęcia kulinarne – chrusty- ostatki, 

ozdabianie butelek metodą decupage;  

przeprowadzenie akcji nt. Podaj łapę- 

zapobieganie bezdomności psów, spotkanie 

z policją oraz psem policyjnym lub 

adoptowanym, strażą miejską, lekarzem 

weterynarii (10:00)

wycieczka do lasu- dokarmianie zwierząt- 

zrobienie  karmidełek dla ptaków;  

zajęcia kulinarne – deser – galaretka z 

bitą śmietaną;  spotkanie ze strażakami z 

OSP Mirosławiec, ćwiczenia  w 

udzielaniu  pierwszej pomocy (11:00)

rozmowy o bezpieczeństwie, 

bezpieczne zachowanie na 

lodowisku, ślizgawkach; zajęcia 

artystyczne – szycie pokrowców 

na telefony z filcu

wycieczka (lodowisko lub  

kręgle,  kino); lub  

wyjazd  na film  do 

Ośrodka Kultury w 

Mirosławcu  oraz 

poczęstunek - pizza 9:00- 15:00

Próchnowo

zajęcia kulinarne – gofry, gry i zabawy przy 

muzyce; przeprowadzenie akcji nt. Podaj 

łapę- zapobieganie bezdomności psów, 

spotkanie z policją oraz psem policyjnym lub 

adoptowanym, strażą miejską, lekarzem 

weterynarii (11:00)

zajęcia kulinarne (pączki); karaoke, 

zajęcia plastyczne- życie zwierząt;  

spotkanie ze strażakami z OSP 

Mirosławiec, ćwiczenia  w udzielaniu  

pierwszej pomocy (12:00)

zajęcia artystyczne, 

wykonywanie serduszek z masy 

solnej, kartek walentynkowych

wycieczka (lodowisko lub  

kręgle,  kino); lub  

wyjazd  na film  do 

Ośrodka Kultury w 

Mirosławcu  oraz 

poczęstunek - pizza 9:00- 15:00

Jabłonowo

zajęcia  plastyczne, Ferie w mojej  świetlicy;  

zabawy ruchowe pt. w zdrowym ciele zdrowy 

duch; zimowy turniej tenisa stołowego; 

przeprowadzenie akcji nt. Podaj łapę- 

zapobieganie bezdomności psów, spotkanie 

z policją oraz psem policyjnym lub 

adoptowanym, strażą miejską, lekarzem 

weterynarii (12:00)

zajęcia kulinarne (pączki); 

gry i zabawy,

spacer do lasu , rozwieszanie 

zrobionych karmidełek dla 

ptaków; przygotowanie gazetki 

walentynkowej; gry i zabawy

wycieczka (lodowisko lub  

kręgle,  kino); lub  wyjazd  

na film  do Ośrodka 

Kultury w Mirosławcu  

oraz poczęstunek - pizza

ognisko z kiełbaskami, 

zakończenie ferii 9:00- 15:00

Piecnik

Bezpieczeństwo podczas zabaw na 

sniegu, zabawy ruchowe, głośne 

czytanie  bajek; przeprowadzenie akcji 

nt. Podaj łapę- zapobieganie 

bezdomności psów, spotkanie z policją 

oraz psem policyjnym lub 

adoptowanym, strażą miejską, 

lekarzem weterynarii (12:00)

tradycja tłustego czwartku (pączki); 

praca plastyczna – luty podkuj buty; 

gry i zabawy  naszych rodziców;  

spotkanie ze strażakami z OSP 

Mirosławiec, ćwiczenia  w udzielaniu  

pierwszej pomocy (11:00)

Turniej w piłkarzyki; 

zajęcia kulinarne 

pieczenie ciasteczek;  gry 

i zabawy ruchowe przy 

muzyce

wycieczka (lodowisko lub  

kręgle,  kino); lub  wyjazd  

na film  do Ośrodka 

Kultury w Mirosławcu  

oraz poczęstunek - pizza 9:00- 15:00

kontynuacja  kampanii reaguj na przemoc na wszystkich  swietlicach w trakcie trwania  przerwy zimowej

instruktor 
instruktor
instruktor 
instruktor x 2 osoby

wycieczka (lodowisko lub  

kręgle,  kino); lub  wyjazd  

na film  do Ośrodka 

Kultury w Mirosławcu  

oraz poczęstunek – pizza

wycieczka do lasu- 

dokarmianie 

zwierząt- zrobienie  

karmidełek dla 

ptaków;  zajęcia 

kulinarne – deser – 

galaretka z bitą 

śmietaną

9:00- 15:00
zajęcia kulinarne – gofry, gry i zabawy 

przy muzyce

zajęcia kulinarne – chrusty- ostatki, 

ozdabianie butelek metodą decupage


