Ferie 2010 w świetlicach środowiskowych

Szczegółowy, dzienny plan zajęć zostanie opracowany w poszczególnych świetlicach wspólnie z
uczestnikami zajęć, z uwzględnieniem takich czynników jak: frekwencja dzieci, warunki atmosferyczne oraz
inne okoliczności.
Świetlica środowiskowa w Ruszowie
godz. otwarcia placówki: 10.00 – 14.30
Opiekun świetlicy: Judyta Świniuch
Planowane zajęcia:
01.02 - Turniej zagadek (wiedzy ogólnej)
02. 02 - Miasteczko śmiechu (zajęcia koordynacyjno – ruchowe na powietrzu)
03.02 - Śladem Leonarda da Vinci (zajęcia plastyczne, malowanie węglem)
04.02 - W Kainie Pycholadii (tworzenie zdrowych jadłospisów)
05.02 - Janko Muzykant (zajęcia muzyczne z udziałem zaproszonego gościa, który gra na skrzypcach)
08.02 - Od przedszkola do Opola (turniej wokalny)
09.02 - W świecie Hollywood (zajęcia rozwijające zdolności aktorskie)
10.02 - Śladem Leonarda da Vinci (zajęcia plastyczne, masa papierowa)
11.02 - Zabawy językiem polskim (zagadki ortograficzne, gramatyczne itp.)
12.02 - Z muzyką przez świat (poznawanie kultur różnych państw, w oparciu o muzykę)

Świetlica środowiskowa w Węglińcu
godz. otwarcia placówki: 10.00 – 14.30
Opiekun świetlicy: Katarzyna Gazda
Planowane zajęcia:
1. Zajęcia sportowe:
turnieje, gry i zabawy ruchowe,
zajęcia taneczne.
2. Spacery i zabawy na śniegu:
- wycieczka piesza do lasu: obserwacja przyrody, rozmowa na temat „Jak dokarmiać zwierzęta zimą”,
- wyprawa na sanki „ Hu, hu, ha – zima nie jest taka zła”,
- zajęcia ruchowe na powietrzu.
3. Zajęcia plastyczne:
- prace plastyczne pt: „Moje wymarzone ferie”,
- zabawa papierem pt: „Zimowe witraże i wycinanki”, „Mój Bałwanek”,
4. Zajęcia edukacyjne:
- ortografia na wesoło,
- pogadanka „ Jak bezpiecznie spędzić ferie”,
- rozwiązywanie zagadek, rebusów, i łamigłówek,
- gry edukacyjne, turniej warcaby, kalambury,
- „Omnibus” konkurs wiedzy ogólnej,
„Węgliniec dawniej, a dziś” lekcja historii.
5. Zajęcia czytelnicze:
- projekcja bajek,
- podróż do krainy najpiękniejszych baśni H. Ch. Andersena” – głośne czytanie powieści,
- „Tworzymy książkę” poznanie form i rodzajów książek, samodzielne wykonanie książki.
Świetlica środowiskowa w Piasecznej
godz. otwarcia placówki: 12.00 – 16.30
Opiekun świetlicy: Krzysztof Magda
Planowane zajęcia:
1. Zajęcia sportowe:
Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Piaseczna,
Turniej „Mini – bilard 2010”
2. Gry i zabawy integracyjne (gry planszowe, komputerowe i inne),
3. Spotkanie z ratownikiem medycznym oraz pokaz sprzętu ratownictwa medycznego i sposoby użytkowania.
Świetlica środowiskowa w Zielonce
godz. otwarcia placówki: 14.00 – 18.30
Opiekun świetlicy: Jolanta Gołębska
Planowane zajęcia:

1. Zajęcia ruchowe na powietrzu:
- gry i zabawy na śniegu,
- kulig,
- ognisko, pieczenie kiełbasek,
- saneczkowanie.
2.Zajęcia sportowe:
- turniej tenisa stołowego,
- gry i zabawy,
3.Zajęcia plastyczne:
-konkurs plastyczny pt: „Zima w lesie”.
4.Spotkanie z leśniczym:
- wycieczka piesza do lasu (do paśnika),
- wspólne dokarmianie zwierząt.
5.Spanko-czuwanko:
- nocleg na świetlicy.
Świetlica środowiskowa w Czerwonej Wodzie
godz. otwarcia placówki: 11.00 – 15.30
Opiekun świetlicy: Anna Michałowicz
Planowane zajęcia:
1. Zajęcia edukacyjne:
- uzależnienie od telewizji i komputera – objawy i skutki,
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
2. Zabawa karnawałowa:
przygotowanie do zabawy: wykonanie masek karnawałowych,
zabawa dla dzieci i młodzieży.
3. Walentynki:
konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową,
historia Walentynek.
4. Zajęcia plastyczna:
konkurs plastyczny pt: „Moja najciekawsza przygoda zimowa”.
5. Zajęcia sportowe:
zawody z użyciem piłek, balonów i innych rekwizytów sportowych,
gra w szachy i warcaby.
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