PLAN ZAJĘĆ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
I GBP 2014

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

ŚWIETLICA WIEJSKA
od 14 do 18

OPAKA

20.01.2014 „ Malowanie twarzy

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA od 11 do 14

pomysłem na szarość za
oknem”
- animacja gier i zabaw
ruchowych

OPAKA

OPAKA

21.01.2014 Warsztat słowaprzygotowanie do
występu z okazji Dnia
Babci i Dziadka
22.01.2014 Zajęcia warsztatowe
decoupage i
scrapbookingu

OPAKA

23.01.2014

OPAKA

24.01.2014

OPAKA

25.01.2014

OPAKA

26.01.2014

OPAKA

27.01.2014

OPAKA

28.01.2014

Godz. 11 00Wyjazd dzieci
do Młodowa na
przedstawienie Teatru
Edukacji i Profilaktyki
„MASKA” pt.
„Oflajnowo”
Biwak integracyjny
- rozwijanie umiejętności
porozumiewania się w
grupach
Biwak integracyjny
- podsumowanie
wartości płynących z
rozwoju własnych
zainteresowań,
koleżeństwa i przyjaźni
Dziecięcy Nordic walking
do Szczutkowa
„ Dzień babci i dziadka” –
uroczysta akademia
Zajęcia warsztatowe
decoupage i
scrapbookingu
Wyjazd dzieci ze
wszystkich placówek do

Warsztat słowaprzygotowanie do występu z
okazji Dnia Babci i Dziadka
„ Moje drzewo…” – skąd się
wywodzę. Praca nad
drzewem genealogicznym
rodziny
Godz. 11 00Wyjazd dzieci do
Młodowa na przedstawienie
Teatru Edukacji i Profilaktyki
„MASKA” pt. „Oflajnowo”
Biwak integracyjny
- rozwijanie umiejętności
porozumiewania się w
grupach

Biwak integracyjny
- podsumowanie wartości
płynących z rozwoju
własnych zainteresowań,
koleżeństwa i przyjaźni
Digitalizacja materiałów
archiwalnych
„ Dzień babci i dziadka” –
uroczysta akademia

Wyjazd dzieci ze wszystkich
placówek do Krosna

OPAKA

OPAKA

OPAKA

OPAKA

OPAKA

Krosna
29.01.2014 „ Badanie stóp
podgrafem”- badanie
słuchu, wesoły, krótki
wykład wykład na temat
ciśnienia
30.01.2014 „Poznajemy tradycję
kulturę narodową” –
warsztaty w Muzeum
Kresów. „ W zdrowym
ciele zdrowy duch ” gry i
zabawy na świeżym
powietrzu
31.01.2014 „ Śladami Sobieskiego…”
- wizyta w Kresowej
Osadzie
1.02.2014 „Transfer… bynajmniej
nie internetowy” –
spotkanie z KGW Opaka
2.02.2014

Karnawałowy Bal
Kostiumowy w
Młodowie

Gry edukacyjne- zajęcia w
pracowni komputerowej

„Poznajemy tradycję
kulturę narodową” –
warsztaty w Muzeum
Kresów.

„ Śladami Sobieskiego…” wizyta w Kresowej Osadzie

Karnawałowy Bal
Kostiumowy w Młodowie

