Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

Świetlica w Ludwikowie
Planowane zadania na „Wakacje 2016”

W czasie wakacji świetlica czynna będzie:
środa i piątek w godz. 17.00-21.00,
czwartek w godz. 16.00-20.00
sobota w godz. 15.00-19.00.
Od 20.07.2016 do 06.08.2016 planowany urlop pracownika.
29.06.2016 Środa
Przedstawienie programu na wakacje.
Gry zabawy umysłowe na różnym poziomie trudności.
Spotkanie z zespołem ludowym.

30.06.2016 Czwartek
Pieczemy placek z owocami.
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu.

01.07.2016 Piątek
Turniej szachowo-warcabowy.
Gry i zabawy z piłką i chustą.

02.07.2016 Sobota
Wycieczka nad rzekę Radomkę.

06.07.2016 Środa
Zajęcia ruchowe na boisku i placu zabaw.
Spotkanie z zespołem ludowym.

07.07.2016 Czwartek
Warsztaty Scrabboking-ramka na wakacyjne zdjęcie.
Układanki z puzzli i klocków.
Zajęcia ruchowe na placu świetlicy.

08.07.2016 Piątek
Pogadanka na temat „Wykorzystania wolnego czasu przez dzieci w
czasie wakacji”.
Gry umysłowe i planszowe.
Rozgrywki w piłkę nożną.

09.07.2016 Sobota
Sałatka owocowa.
Rysujemy kredą na asfalcie.
Rozgrywki w tenisa i piłkarzyki.
Kolorowanki dla maluchów.

13.07.2016 Środa
Zabawy z piłką: rzuty do kosza i gra w zbijaka.
Spotkanie z zespołem ludowym.

14.07.2016 Czwartek
Gry i zabawy na wesoło: tor przeszkód, zabawa w klasy, zbijaka,
chowanego.
Zabawy z chustą KLANZA.
Gry planszowe.

15.07.2016 Piątek
Pogadanka na temat „Jak przeciwdziałać agresji w grupie i rodzinie”.
Zajęcia na świeżym powietrzu.
Rozgrywki w piłkę nożną i tenisa.

16.07.2016 Sobota
Gry i zabawy Świetlicowe

10.08.2016 Środa
Zajęcia na świeżym powietrzu.
Gry i zabawy ruchowe – zabawy z piłką i chustą.
Zajęcia z zespołem ludowym.

11.08.2016 Czwartek
Warsztaty Scrabboking – karty, pudełka.
Układanki z klocków.
Rozgrywki w tenisa.

12.08.2016 Piatek
Turniej tenisa stołowego.
Edukacyjne gry planszowe.

13.08.2016 Sobota
Konkurs plastyczny „Moje wymarzone wakacje”.
Zajęcia na placu zabaw.
Spotkanie z zespołem ludowym.

18.08.2016 Czwartek
Warsztaty bibułkarskie.
Gry stolikowe.

19.08.2016 Piątek
Pogadanka na temat „Uzależnienie od alkoholizmu i narkomanii ”.
Warsztaty Qulling.
Zajęcia ruchowe na powietrzu.

20.08.2016 Sobota
„Mam Talent” przedstawienie przez dzieci swoich umiejętności.
Gry planszowe.

24.08.2016 Środa
Zajęcia na wolnym powietrzu – gry i zabawy z piłką, hula hop,
skakanką, gra w klasy.
Zajęcia z zespołem ludowym.

25.08.2016 Czwartek
Konkurencje muzyczne i taniec na gazecie, z krzesłami i balonami.
Praca z plasteliną- plastelinowe ludki.

26.08.2016 Piątek
Pieczemy gofry i ciasteczka.
Zajęcia ruchowe na powietrzu (dowolne).

27.08.2016 Sobota
Żegnamy wakacje „Konkurs piękności - Miss Wakacji w Świetlicy”.
Ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

