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Data Temat zajęć Godziny  

Poniedziałek   

29.01.2018 
Rozpoczęcie ferii zimowych. 
Pogadanka nt."Bezpieczeństwa podczas ferii", quiz wiedzy o bezpieczeństwie  

9:00 – 15:00 

Wtorek  

30.01.2018 
Kolorowa pizza, zajęcia artystyczne „zabawa  z patyczkami” 9:00 – 15:00 

Środa 

31.01.2018 
Dyskoteka świetlicowa połączona z zabawami karnawałowymi 9:00 – 15:00 

 

Czwartek  

01.02.2018 
Śniadanie w świetlicy, gry i zabawy świetlicowe 9:00 – 15:00 

Piątek  

02.02.2018 
Maraton filmowy 9:00 – 15:00 

 

Poniedziałek  

05.02.2018 
Uczymy się szyć: breloczki z filcu, turniej w Uno 9.00– 15.00 

Wtorek 

06.02.2018 
 

Przygotowanie laurki dla babci i dziadka, odwiedziny w dziennym domu „Senior 
plus” 

9:00 – 15:00 

Środa 

07.02.2018 
Wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie - zwiedzanie sali             

Czwartek  

08.02.2018 
Turniej „Familiada” , zajęcia kulinarne: gofry z owocami. 9:00 – 15:00 

Piątek 

09.02.2018 
Maraton filmowy w świetlicy,  zakończenie ferii 9.00– 15.00 

Plan ferii zimowych w świetlicy środowiskowej „Przystań” 

Plan ferii zimowych w świetlicy środowiskowej „Port” 

Świetlica „Przystań” czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00.  

                   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w planie ferii.  
Monika Ulbricht 

Data Temat zajęć 

Poniedziałek   

29.01.2018 
Rozpoczęcie ferii zimowych. Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.       

Gry i zabawy w świetlicy. 

Wtorek  

30.01.2018 
Zajęcia sportowe w świetlicy. Piłka nożna w Sali gimnastycznej. 

Środa 

31.01.2018 
Zajęcia artystyczne – maski karnawałowe. 
Zajęcia sportowe – kręgle, zabawy z piłką na wesoło. 

Czwartek  

01.02.2018 
Oglądanie bajek i filmów. 
Gry komputerowe. 

Piątek  

02.02.2018 
Zajęcia plastyczne – zakładki do książek.  
Wyjście do biblioteki. 
Zabawy na podwórku szkolnym. 

Poniedziałek  

05.02.2018 
Dyskoteka świetlicowa połączona z zabawami karnawałowymi 

Wtorek 

06.02.2018 
 

Zajęcia plastyczne – dyktowany rysunek. 
Zajęcia kulinarne – pizza. 

Środa 

07.02.2018 
Wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie - zwiedzanie sali wystawowej  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Czwartek  

08.02.2018 
Zimowy spacer na Zieloną, karmienie kaczek. 

Piątek 

09.02.2018 
Zakończenie ferii. Spacer do lasu. 

Zajęcia do wyboru – gry piłkarzyki, tenis stołowy, gry planszowe. 

 Świetlica w okresie ferii zimowych czynna w godzinach od 9.00 do 16.00. 

                        Informacje o planie ferii zimowych oraz zapisy na wycieczki pod numerem tel. 3435-27-659. 

                                             Organizatarzy zastrzegają sobie prawo do zmian w planie ferii! 

 Dorota Grosiak– Liota 


