FERIE ZIMOWE 2022
w Świetlicy Środowiskowej przy OPS w Libiążu

17 stycznia

JESTEM BEZPIECZNY PODCZAS FERII ZIMOWYCH – zajęcia profilaktyczne, pogadanka, krzyżówka,

Poniedziałek

quizy, zabawy, wspólne wykonanie plakatu.

10.00-16.00

Wyjście do Punktu Aktywności Obywatelskiej na warsztaty artystyczne rozwijające zdolności
manualne – przygotowywanie upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka.

18 stycznia
Wtorek

Wyjazd na lodowisko do Chrzanowa.
Zajęcia plastyczne – kolorowe zakładki do książek

10.00-16.00
19 stycznia
Środa
10.00-16.00

Wykonywanie strojów karnawałowych na bal
Zajęcia ruchowe, zręcznościowe - sala gimnastyczna filia
Konkurs Kalambury i Milionerzy
Tańcz ! To proste! Multimedialna nauka tańca cz.1

20 stycznia

„Życie zwierząt w zimowej aurze”- wycieczka do lasu dokarmianie ptaków i zwierząt.

Czwartek

Spotkanie z prezesem Koła Łowieckiego „Daniel” w Libiążu.

10.00-16.00

„O tych co zostają i opieki wymagają” – czyli jak dbać o zwierzęta w zimie.
Wspólne pieczenie kiełbasek

21 stycznia
Piątek

Zajęcia kulinarne – uczymy się robić pizzerinki
Wyjście do Domu Seniora, złożenie życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka i wręczenie drobnych

10.00-16.00

upominków wykonanych przez dzieci na zajęciach.
Godzina z książką – czytanie najpiękniejszych polskich bajek

24stycznia
Poniedziałek

Wrotkowisko – Trzebiński Park Rozrywki w Myślachowicach
Turniej piłkarzyków stołowych

10.00-16.00
25 stycznia
Wtorek
10.00-16.00

„ Owocowy zawrót głowy” – zajęcia kulinarne
Zajęcia na świeżym powietrzu (podchody, zabawa w chowanego, spacer.
Jestem Eko zajęcia plastyczne z recyklingu - budujemy karmnik z rolek i papieru.
Gry i zabawy ekologiczne.

26 stycznia
Środa

Lodowisko
Gry i zabawy stolikowe

10.00-16.00

27 stycznia

Maski karnawałowe – zajęcia plastyczno – techniczne

Czwartek

Wyjście do Punktu Aktywności Obywatelskiej na seans filmowy „Dzika ekipa” z popcornem .

10.00-16.00

Pogadanka na temat filmu o emocjach i akceptacji
Tańcz ! To proste! Multimedialna nauka tańca cz.2
Wyjście na górki - lepienie świetlicowego bałwana

28 stycznia
Piątek
10.00-16.00

Zajęcia plastyczne - robimy woreczki zapachowe
Przygotowywanie kanapek i zakąsek na bal karnawałowy
Bal karnawałowy

W trakcie ferii każdego dnia dzieci mają podawany podwieczorek
* Harmonogram możeulec modyfikacjom zewzględu napogodęorazpandemię

