Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Świetlica w Ludwikowie
Planowane zadania na „Wakacje 2017”
W czasie wakacji Świetlica czynna będzie w:
środy w godz. 17.00-21.30
czwartki i piątki w godz. 16.00-20.30
soboty w godz. 15.00-20.30
W świetlicy odbywa się kurs komputerowy dla osób po 50 roku życia, mieszkańców
Ludwikowa i sąsiednich wsi. Kurs ten rozpoczął się 11 maja a zakończy 13 lipca. Odbywa się
w dniach i godzinach: czwartek i piątek w godz. 16.00-20.30 oraz soboty w godz. 15.0020.30. Natomiast w środy w godz. 19.00-21.00 odbywają się zajęcia zespołu „Czerwone
Korale”. Dlatego też w tych dniach zajęcia mogą być prowadzone na wolnym powietrzu:
zajęcia rytmiczno-ruchowe, zabawy z piłką, tenis stołowy, piłka nożna.

Zajęcia wakacyjne rozpoczną się od dnia:
14.07.17r
Piątek
15.07.17r
Sobota
19.07.17r
Środa
20.07.17r
Czwartek
21.07.17r
Piątek
22.07.17r
Sobota
26.07.17r
Środa
27.07.17r
Czwartek
28.07.17r
Piątek
29.07.17r
Sobota
30 lipca 2017
Niedziela
02.08.17r

























warsztaty qulling
zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu
zabawy z piłką i chustą
gry umysłowe o różnym poziomie trudności
malowanie kredą na asfalcie
zajęcia na placu zabaw
spotkanie z zespołem ludowym
warsztaty scrapbooking-ramka na wakacyjne zdjęcie
gry planszowe
pogadanka na temat uzależnień od narkotyków i alkoholu
gry i zabawy wybrane przez dzieci
sałatka owocowa
gry stolikowe i ruchowe na wolnym powietrzu
zajęcia ruchowe na wolnym powietrzu: hula hop, skakanka,
rzuty do kosza, gry w zbijaka
spotkanie z zespołem ludowym
warsztaty z bibuły (kwiaty)
gry stolikowe
konkurs plastyczny „Moje wakacje”
gry świetlicowe wybrane przez dzieci
pieczenie ciasta z owocami
rysowanie kredą na asfalcie
zajęcia ruchowe na powietrzu
karawana Kultury- Turniej Świetlic na OSIR w Jedlińsku

 gry stolikowe

Środa
03.08.17r
Czwartek
04.08.17r
Piątek
05.08.17r
Sobota
09.08.17r
Środa
10.08.17r
Czwartek
11.08.17r
Piątek
12.08.17r
Sobota
16.08.17r
Środa
17.08.17r
Czwartek
18.08.17r
Piątek
19.08.17r
Sobota




























zajęcia z zespołem ludowym
warsztaty quilling
zajęcia ruchowe na powietrzu
turniej warcabowy
układanki z puzzli i klocków
gry i zabawy ruchowe na powietrzu: hula hop, skakanka,
zabawy z piłką i chustą
gry stolikowe
rozgrywki w tenisa – przygotowywanie się do turnieju
zajęcia z zespołem ludowym
warsztaty z bibuły
rozgrywki w tenisa i Piłkarzyki
pieczemy gofry
turniej tenisa stołowego
zajęcia plastyczne – dowolny rysunek, kolorowanki dla
maluchów
konkurencje muzyczne połączone z dyskoteką
rysowanie kredą na asfalcie
konkurs rzutów do kosza
zajęcia z zespołem ludowym
warsztaty scrapbooking – karty, pudełka
zajęcia na świeżym powietrzu
RAJD ROWEROWY ORGANIZOWANY PRZEZ GCKIKF
co możemy zrobić z plasteliny (praca dowolna
gry stolikowe o różnym poziomie trudności
zakończenie zajęć wakacyjnych
„Mam talent” – przedstawienie przez dzieci swoich
umiejętności
Ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek

30 lipca 2017r, na OSIR w Jedlińsku odbędzie się Turniej
Świetlic.
Od 23.08.2017r Planowany urlop pracownika

