HARMONOGRAM ZAJĘĆ- AKCJA LATO 2017ŚWIETLICA W PIASTOWIE

24 czerwiec- rozpoczęcie wakacji, ognisko integracyjne
27 czerwiec
14-15-wakacyjny kodeks, ułożenie zasad przez dzieci
15-17-Regulamin AKCJI LATO- prezentacja i omówienie zasad
dotyczących zajęć
17-18.30- zajęcia dowolne dla dzieci
28 czerwiec
14-15- gry i zabawy na świeżym powietrzu
15-17- turniej piłkarzyków - dwie grupy wiekowe
17-18.30- zajęcia dowolne na boisku np. dwa ognie, zbijak
29 czerwiec
14-15- burza mózgów- pogadanka na temat spędzania wolnego czasu
15-17- zajęcia plastyczne- wakacyjna pocztówka
17-18.30- zajęcia dowolne dopasowane do potrzeb dzieci

30 czerwiec
14-15- wspólne przygotowanie sali do konkursu
15-17- wybory miss i mistera świetlicy
17-18.30- zabawy na świeżym powietrzu połączone z pieczeniem
kiełbasek, zdjęcia
04 lipiec
14-15- gry i zabawy na różnym poziomie trudności
15-17- prelekcja z członkiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
17-18.30- test z wiedzy dotyczącej prelekcji
05 lipiec
14-15- zabawy na powietrzu np. rzut ringo, rzut do celu
15-17- świetlica- mój drugi dom- prace plastyczne dotyczące świetlicy
połączone z pogadanką
17-18.30- zajęcia dowolne na świeżym powietrzu
06 lipiec
14-15- wygibajtus owocowy
15-17- zajęcia sportowe z piłką np. piłka nożna, siatkówka
17-18.30- zajęcia dowolne- zróbmy coś z niczego- wykorzystanie
niepotrzebnych rzeczy

07 lipiec
14-18.30- cudze chwalicie swego nie znacie- wycieczka po okolicy,
rozmowa z dziećmi na temat otaczającej nas przyrody
11 lipiec
14-15- żyjemy zdrowo- film na temat zdrowego i aktywnego trybu
życia
15-17- zajęcia kulinarne- sałatka owocowa
17-18.30- wspólny poczęstunek
12 lipiec
14-15- gry stolikowe rozwijające umiejętności intelektualne
15-18- mini turniej tenisa stołowego
18-18.30- rozdanie nagród, wspólne zdjęcia
13 lipiec
14-15- zabawy ze skakanką i gumą do skakania
15-17- decoupage- zdobienie butelek i innych szklanych przedmiotów
17-18.30- zajęcia dowolne dopasowane do potrzeb dzieci
14 lipiec
14-17- radosne i aktywne formy spędzania wolnego czasu, zabawa w
podchody
17-18.30- zajęcia ruchowe na boisku do piłki plażowej

01 sierpień
14-15- zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu
15-17- bajeczne kanapki- zajęcia kulinarne dla dzieci z
wykorzystaniem własnych pomysłów
17-18.30- wspólny poczęstunek
02 sierpień
14-15- gry i zabawy dla dzieci
15-17- zajęcia techniczne- biżuteria z guzików i koralików
17-18.30- zajęcia dowolne dopasowane do potrzeb dzieci
03 sierpień
14-15- zabawy ogólnorozwojowe
15-17- letnia olimpiada- skok w worku, bieg na czas z jajkiem, rzut do
celu, skakanka
17-18.30- podsumowanie olimpiady, wręczenie dyplomów
04 sierpień
14-18.30- turniej piłki plażowej- Świetlica Piastów vs Świetlica Nowe
Zawady
08 sierpień
14-15- gry i zabawy w plenerze
15-18- seans filmowy dla dzieci, prażenie kukurydzy
18-18.30- zajęcia dowolne dopasowane do potrzeb dzieci

09 sierpień
14-15- chusta klanza- zabawy na świeżym powietrzu
15-18.30- wspólne przygotowania ciasta owocowego oraz
poczęstunek przy herbatce
10 sierpień
14-15- zabawy na świeżym powietrzu
15-17- prace konkursowe związane z Piknikiem Rodzinnym
17-18.30- zajęcia dowolne
11 sierpień
14-17- wspólne przygotowanie wystroju na Piknik, ogólne prace
porządkowe połączone z pogadanką na temat, jak ważny jest porządek
wokół nas
17-18.30- zajęcia dowolne dla dzieci
13 sierpień- II PIKNIK RODZINNY POŁĄCZONY ZE ŚWIĘTEM KARPIA
16 sierpień
14-15- gry i zabawy stolikowe
15-17- moje ulubione zwierzątko- modelowanie z plasteliny
17-18.30- gry i zabawy ćwiczące pamięć u dzieci
17 sierpień
14-17- przeciwdziałanie agresji- sztuka rozwiązywania konfliktów bez

przemocy, rozmowy, wykonanie przez uczestników kartki złości
17-18.30- zajęcia taneczne dla dzieci
18 sierpień
RAJD ROWEROWY ORGANIZOWANY PRZEZ GCKIKF
22 sierpień
14-15- rozwiązywanie zagadek
15-17- jaka to melodia- zajęcia muzyczne dla dzieci
17-18.30- zajęcia dowolne dopasowane do potrzeb dzieci
23 sierpień
14-15- Klockologia, układanie puzzli według własnych pomysłów
15-17- w świecie bajek i baśni- czytanie ulubionych książek
17-18.30- gry i zabawy na placu przy świetlicy
24 sierpień
14-15- wianki z kwiatów- wykonanie wianuszków przez dzieci
15-17- zajęcia kulinarne- przygotowanie gofrów z owocami i bitą
śmietaną
17-18.30- poczęstunek dla uczestników zajęć
25 sierpień
14-17- spacer na pobliskie lotnisko, słodki poczęstunek, zdjęcia
pamiątkowe
17-18.30- zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu

29 sierpień
14-15- układanie puzzli
15-17- karaoke dla dzieci, zabawa z muzyką
17-18.30- zajęcia dowolne dla dzieci
30 sierpień
14-18.30- podsumowanie AKCJI LATO, wręczenie dyplomów,
upominków, przygotowanie pamiątkowej tablicy z pracami wykonanymi
przez uczestników zajęć
31 sierpień- pożegnanie wakacji, dyskoteka i ognisko

Urlop wypoczynkowy od 17-07 do 31-07-2017.

