„ AKCJA LATO 2018”
PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY W LISOWIE

27.06.2018r. (ŚRODA )
 Zapoznanie uczestników zajęć z wakacyjnym planem
 Jak bezpiecznie i zgodnie z zasadami savoir vivre brać udział w
zajęciach organizowanych podczas wakacji w świetlicy
 Gry i zabawy na świeżym powietrzu

28.06.2018 r.( CZWARTEK)
 Zajęcia plastyczne –letnia wyklejanka z papieru
 Piłka ręczna „ Zbijany”

29 i 30.06.2018 r. URLOP PRACOWNIKA

04.07.2018 r (ŚRODA )
 Gry i zabawy: rebusy, zagadki, krzyżówki
 Zajęcia kulinarne-„ Sernik na zimno”
 Zajęcia dowolne wg. propozycji uczestników

05.07.2018 r( CZWARTEK )
 Wycieczka rowerowa dzieci uczęszczających do świetlicy
w Bierwieckiej Woli . Wspólne gry , zabawy i grill

06.07.2018 r(PIĄTEK )
 Zajęcia plastyczne –Gazetka „Miejsca które chcielibyśmy
zobaczyć”
 „Sport to Zdrowie”-wspólne ćwiczenia na siłowni
 Zajęcia dowolne wg. propozycji uczestników

07.07.2018 ( SOBOTA )
 Zajęcia plastyczne –gazetka (ciąg dalszy)
 Piłka nożna

11.07.2018 (ŚRODA )
 Gry i zabawy z piłką na świeżym powietrzu
 Zajęcia stolikowe –edukacyjne gry planszowe” Państwa ,Miasta
Rzeki”

12.07.2018 ( CZWARTEK
 Wycieczka rowerowa do świetlicy w Bierwieckiej Woli.

13.07.2018r (PIĄTEK )
 Zajęcia kulinarne – „Owsiane ciasteczka”
 Turniej w piłkarzyki

14.07.2018 r .( SOBOTA)
 Zabawy z chustą Klanza
 „W świecie wiedzy” –poznamy jak pielęgnować kwiaty
doniczkowe, które najczęściej są w naszych domach

18.07.2018r ( ŚRODA)
 Zajęcia plastyczne -decoupage cz. I (flakonik)
 Zajęcia sportowe – rzut do kosz piłką siatkową

19.07.2018r (CZWARTEK )
 Zajęcia plastyczne –decoupage cz II
 Kalambury

20.07.2018r.( PIĄTEK )
 Zajęcia kulinarne –kolorowe kanapki
 Zabawy przy muzyce –(kapelusz, krzesło, szczotka, sałatka)

21.07.2018 r.( SOBOTA )
 Zabawy na świeżym powietrzu- (skakanka, piłka, kręgle,itp.
 Zajęcia dowolne - wg. potrzeb uczestników

Od 24.07.2018R dO 13.08.2018 URLOP
16.08.2018 r. (CZWARTEK)
 Zajęcia plastyczne- kolorowanki wakacyjne
 Zabawy z chustą Klanza
 Piłka siatkowa

17.08.2018 r.(PIATEK)





Encyklopedja„ W Świecie Wiedzy” (o czym warto wiedzieć? )
Gra „Wygibusy” w dwójkach
Kalambury
Zajęcia kulinarne- pizza

18.08.2018 r( SOBOTA)
 Quiz ortograficzny i przyrodniczy
 Zajęcia plastyczne - elementy z quillingu
 Piłka nożna

22.08.2018 r( ŚRODA )
 Zajęcia plastyczne – Notes ozdobiony metodą scrapbookingu
 Gry i zabawy : z piłką, skakanką ,hula- hop, chustą

23.08.2018 r.( CZWARTEK )
 Zajęcia plastyczne –scrabooking cz II
 Kalambury
 Przygotowania do „Turnieju Sołectw”

24.08.2018r,(PIĄTEK )
 Zajęcia kulinarne -gofry
 Gry planszowe wg. zainteresowań uczestników
 Przygotowania do turnieju

25.08.2018r(SOBOTA)
 Układanie puzzli
 Kwiaty z bibuły

29.08.2018 r(ŚRODA)
 Kwiaty z bibuły - ciąg dalszy
 Zajęcia stolikowe wg . zainteresowań uczestników
 Zajęcia sportowe – piłka nożna

30.08.2018r(CZWARTEK)





Zajęcia plastyczne – gazetka „Wspomnienia z wakacji”
Piłka ręczna
Klockologia
Zajęcia sportowe- przygotowanie dzieci do turnieju

31.08.2018r(PIĄTEK)
 Podsumowanie „Akcji Lato 2018”
 Zajęcia kulinarne –Szarlotka z lodami
 Gry i zabawy na boisku

01.09.2018r(SOBOTA)
 Piknik na zakończenie wakacji

