
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W LIBIĄŻU 

STYCZEŃ 2022 r. 

DATA/DZIEŃ 
 

GODZINA ZAJĘCIA 

 
 

03.01.2022R. 
PONIEDZIAŁEK 

 
12.00-15.00 

 
 

15.00-15.30 
15.30- 17.45 
17.45-18.00 

 

 
- praca indywidualna z dziećmi: odrabianie zadań 
domowych,przygotowywanie do lekcji,  wyrównywanie 
braków dydaktycznych 
- podwieczorek 
- zajęcia grupowe – plastyczno - techniczne 
- prace porządkowe 

 
 

 
04.01.2022R. 

WTOREK 

 
12.00-15.00 

 
 

15.00-15.30 
15.30- 17.45 
17.45-18.00 

 

 
- praca indywidualna z dziećmi: odrabianie zadań 
domowych,przygotowywanie do lekcji,  wyrównywanie 
braków dydaktycznych 
- podwieczorek 
- zajęcia grupowe – komputerowe 
- prace porządkowe 

 
 

 
 

05.01.2022R. 
ŚRODA 

 
12.00-15.00 

 
 

15.00-15.30 
15.30- 17.45 
17.45-18.00 

 

 
- praca indywidualna z dziećmi: odrabianie zadań 
domowych,przygotowywanie do lekcji,  wyrównywanie 
braków dydaktycznych 
- podwieczorek 
- zajęcia grupowe – gry stolikowe  
- prace porządkowe 

 
 

 
10.01.2022R. 

PONIEDZIAŁEK 

 
12.00-15.00 

 
 

15.00-15.30 
15.30- 17.45 
17.45-18.00 

 
 

 
- praca indywidualna z dziećmi: odrabianie zadań 
domowych,przygotowywanie do lekcji,  wyrównywanie 
braków dydaktycznych 
- podwieczorek 
- zajęcia grupowe – plastyczno -techniczne 
- prace porządkowe 

 
 

11.01.2022R. 
WTOREK 

 
12.00-15.00 

 
 

15.00-15.30 
15.30- 17.45 
17.45-18.00 

 

 
- praca indywidualna z dziećmi: odrabianie zadań 
domowych,przygotowywanie do lekcji,  wyrównywanie 
braków dydaktycznych 
- podwieczorek 
- zajęcia grupowe -komputerowe 
- prace porządkowe 



 
 

 
12.01.2022R. 

ŚRODA 

 
12.00-15.00 

 
 

15.00-15.30 
15.30- 17.45 
17.45-18.00 

 

 
- praca indywidualna z dziećmi: odrabianie zadań 
domowych,przygotowywanie do lekcji,  wyrównywanie 
braków dydaktycznych 
- podwieczorek 
- zajęcia grupowe – gry stolikowe 
- prace porządkowe 

 
 

 
13.01.2022R. 
CZWARTEK 

 
12.00-15.00 

 
 

15.00-15.30 
15.30- 17.45 

 
17.45-18.00 

 

 
- praca indywidualna z dziećmi: odrabianie zadań 
domowych,przygotowywanie do lekcji,  wyrównywanie 
braków dydaktycznych 
- podwieczorek 
- zajęcia grupowe – rozwijające twórcze zainteresowania 
i uzdolnienia dzieci 
- prace porządkowe 
 

 
 

 
14.01.2022R. 

PIĄTEK 
 

 

 
12.00-15.00 

 
 

15.00-15.30 
15.30- 17.45 
17.45-18.00 

 

 
- praca indywidualna z dziećmi: odrabianie zadań 
domowych,przygotowywanie do lekcji,  wyrównywanie 
braków dydaktycznych 
- podwieczorek 
- grupowe- zabawy ruchowo - muzyczne- prace 
porządkowe 

 
17-28.01.2022R. 

 

 
FERIE 

ZIMOWE 
 

 
PLAN FERII ZIMOWYCH DOSTĘPNY W ZAŁĄCZENIU 

 

 
 

31.01.2022R. 
PONIEDZIAŁEK 

 
12.00-15.00 

 
 

15.00-15.30 
15.30- 17.45 
17.45-18.00 

 

 
- praca indywidualna z dziećmi: odrabianie zadań 
domowych,przygotowywanie do lekcji,  wyrównywanie 
braków dydaktycznych 
- podwieczorek 
- zajęcia grupowe-plastyczno -techniczne 
- prace porządkowe 

 


