„ AKCJA LATO 2017”
PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY W LISOWIE

24.06.2017r (SOBOTA)


SOBÓTKA zabawa plenerowa dla dzieci i dorosłych

28.06.2017r. (ŚRODA )
 Zapoznanie uczestników świetlicy z wakacyjnym planem zajęć
 Jak bezpiecznie i zgodnie z zasadami savoir vivre przebywać
podczas wakacji w świetlicy
 „ Sport to zdrowie ”-zajęcia w plenerze z piłką ,skakanką
 Kurs języka angielskiego dla dorosłych (od 17:00 do 20:00)
29.06.2017 r.( CZWARTEK)
 Konkurs wiedzy o Polsce –gra edukacyjna „Kocham Cię Polsko”
 Tworzenie ozdób letnich i wakacyjnych- dekoracja świetlicy
 Piłka ręczna „ Zbijany”
30.07.2017r. ( PIĄTEK )
 Gry i zabawy stolikowe – „Chińczyk”, „Flotylla”, ”Piotruś” i inne
integrujące grupę
 zajęcia kulinarne : sałatka
 Tenis ,Piłkarzyki

01.07.2017 r( SOBOTA )
 Zajęcia plastyczne- bajkowe zwierzątko modelowane z
plasteliny
 Kolorowanki wakacyjne
 Kurs języka angielskiego dla dorosłych
05.07.2017 r (ŚRODA )





Gry i zabawy umysłowe: rebusy, zagadki, krzyżówki
Zabawy na świeżym powietrzu -(Gladiator, Zabory itp.)
Zajęcia dowolne wg. potrzeb uczestników
Kurs języka angielskiego

06.07.2017 r( CZWARTEK )
 Wycieczka rowerowa do Świetlicy w Bierwieckiej Woli
 Wspólne gry i zabawy
07.07.2017 r(PIĄTEK )
 Zajęcia kulinarne - pizza
 Gra planszowa „Biznes po Europejsku”, ”Mistrz słowa”
 Zajęcia dowolne wg. potrzeb
08.07.2017 ( SOBOTA )
 Zajęcia relaksacyjne przy muzyce
 Zajęcia plastyczne- kwiatki z opakowań tekturowych
 kurs języka angielskiego
12.07.2017 (ŚRODA )
 Zajęcia plastyczne: ciąg dalszy malowania kwiatków z
opakowań tekturowych -tworzenie kompozycji w ramce

 „Parząca piłka”, kolorowe piłki, itp. zabawy z piłką na świeżym
powietrzu
 Język angielski
13.07.2017 ( CZWARTEK
 Wycieczka rowerowa dzieci z Bierwieckiej Woli
 Wspólne gry , zawody i zabawy
14.07.2017r (PIĄTEK )
 Zajęcia kulinarne: sernik na zimno
 Turniej tenisa
15.07.2017 r ( SOBOTA)
 Klockologia
 W świecie wiedzy –poznajemy tradycyjne polskie obyczaje
 Język angielski
19.07.2017r ( ŚRODA)
 Zachowanie wobec osób starszych - pogadanka
 Wakacyjna mapa Polski- kontury na dużym arkuszu z
zaznaczeniem miejsc które warto zobaczyć
 Język angielski
20.07.2017r (CZWARTEK )
 Zajęcia plastyczne ze scrapbookingu - ozdabiamy wg. wyboru:
notes, pamiętnik, album, lub ramkę
 Kalambury
21.07.2017r.( PIĄTEK )
 Turniej Piłkarzyków
 Zajęcia kulinarne –kolorowe kanapki

22.07.2017 r.( SOBOTA )
 Zabawy przy muzyce (balony, krzesła, kapelusz)
 Zajęcia dowolne - wg. potrzeb uczestników
 Język angielski

URLOP od 25.07.2017 r. do 5.08.2017 r.

09.08.2017 r. (ŚRODA)





Kolorowanki z bajek
Zabawy z chustą Klanza
Siatka
Język angielski

10.08.2017r (CZWARTEK)
 Encyklopedia„ W Świecie Wiedzy” (o czym warto wiedzieć? )
 Gra „Wygibajtus”
 Kalambury
11.08.2017 r ( PIĄTEK)
 Zajęcia kulinarne- (kruche nadziewane babeczki)
 Quiz ortograficzny -wyłaniamy mistrza ortografii
12.08.2017r.( SOBOTA)
 Zajęcia plastyczne z quillingu - ( kartka urodzinowa)
 Język angielski

16.08.2017 r( ŚRODA )
 Quilling - kartka urodzinowa ciąg dalszy zajęć
 Gry i zabawy z piłką, skakanką ,hula hop
 Język angielski.
17.08.2017 r.( CZWARTEK )
 Zajęcia plastyczne –Witraże
 Ozdabianie szklanki lub kubka farbą witrażową
 Kalambury
18.08.2017r (PIĄTEK )
 RAJD ROWEROWY ORGANIZOWANY PRZEZ GCKIKF
 Zajęcia kulinarne -szarlotka
 Dzień melomana - poznajemy muzykę klasyczną ( Bach, Mozart,
Chopin, Vivaldi, Strauss)
19.08.2017r (SOBOTA)
 Układanie puzzli na czas
 Prace plastyczne ”Wakacyjna przygoda”
 Język angielski
23.08.2017r (ŚRODA)
 Turniej warcabowy
 Zajęcia stolikowe wg . zainteresowań uczestników
 Język angielski
24.08.2017r (CZWARTEK)
 Zajęcia plastyczne z Decoupage – Flakonik
 Piłka ręczna

25.08.2017 (PIĄTEK)
 Zajęcia kulinarne - Gofry
 Decoupage –ciąg dalszy

26.08.2017r (SOBOTA)
 Quiz przyrodniczy
 Gra edukacyjna –„Państwa , Miasta, Rzeki „
 Język angielski
30.08.2017r (ŚRODA)
 Podsumowanie „Akcji Lato 2017”
 Gry i zabawy na wesoło-(tor przeszkód, rzuty do celu itp.)
 Język angielski
31.08.2017r.(CZWARTEK)
 Zabawy z chustą Klanza
 Piknik na zakończenie wakacji

