AKCJA LATO 2018 GCKIKF W JEDLIŃSKU ŚWIETLICA W PIASTOWIE

29 czerwiec 2018 r.-piątek
Rozpoczęcie Akcji Lato





Ognisko integracyjne
Rozgrywki sportowe
Konkurs na najlepszego sportowca
Wręczenie dyplomów

30 czerwiec 2018 r.-sobota
Warsztaty plastyczne



Tworzenie rzeźb z papieru
Rozmowa na temat: ,,Jak bezpiecznie spędzić wakacje”

04 lipiec 2018r.-środa
Pogadanka na temat zwierząt i roślin wodnych



Tworzenie prac związanych tematem dnia-technika dowolna
Spacer nad pobliskie stawy mający na celu pokazanie dzieciom piękna tutejszej
przyrody

05 lipiec 2018r.-lipiec
Zajęcia dowolne dopasowane do potrzeb uczestników zajęć




Chusta Klanza- zabawy na Świeżym powietrzu
Konkurs na najpiękniejszy bukiet z polnych kwiatów
Wręczenie słodkich upominków

06 lipiec 2018r.-lipiec
Prelekcja na temat zdrowego odżywiania


Warsztaty kulinarne-pieczenie ciasteczek z jabłkami oraz wspólna degustacja

07 lipiec 2018r.sobota
Klockolandia


Układanie najwyższej ,najpotężniejszej, najzabawniejszej budowli z klocków




Robienie pamiątkowych zdjęć uwieczniających niezwykłe prace
Gry i zabawy stolikowe

11 lipiec 2018r.środa
Jak zostać artystą?



Sztuka jako wyraz kreatywności
Wykonywanie rzeźby z masy plastycznej na temat ,,Złota rybka”

12 lipiec 2018r.czwartek
Ogłoszenie konkursu plastycznego związanego z Piknikiem rodzinnym w Piastowie



Temat konkursu: ,,W zaciszu wierzb”
Warsztaty plastyczne

13 lipiec 2018 r.piątek
Dzień filmowy





Rozmowa na temat: ,,Jaką gwiazdą chciałbyś być i dlaczego?”
Oglądanie ulubionej bajki
Smażenie frytek
Degustacja przy herbatce

14 ipiec 2018r.sobota
Dzień slime’a


Zabawy z różnego rodzaju masami plastycznymi

16- 29 lipiec 2018r URLOP WYPOCZYNKOWY

01 sierpień 2018r.środa
Przygoda z muzyką



Karaoke dla dzieci
Rozgrywki w piłkarzyki

02 sierpień 2018 r.czwartek
Dzień sportu



Zawody sportowe
Skoki w workach, slalom ,odbijanie piłki na czas itp.

03 sierpień 2018 r.piątek
Zabawa w teatr




Warsztaty teatralne
Konkurs na najlepiej przebraną osobę
Dyskoteka dla dzieci

04 sierpień 2018 r. sobota
Pokaz makijażu artystycznego



Malowanie twarzy
Gry i zabawy stolikowe

08 sierpień 2018 r. środa
Dzień tańca


Próby z dziećmi przygotowującymi się na festyn rodzinny

09 sierpień 2018r. czwartek
Warsztaty kulinarne



Robienie owocowych koktajli
Wykonywanie bajecznych sałatek owocowych oraz ich degustacja

10 sierpień 2018r. piątek
Tajemniczy dzień skarbów



Wręczenie mapy skarbów
Poszukiwania skarbu

11sierpień 2018r. sobota
Zdjęciowy zawrót głowy

 Wyprawa w plener
 Wykonywanie zdjęć związanych z tematem ,,Cuda mojej miejscowości’’
 Omawianie zrobionych fotografii
15 sierpień 2018r. (dzień wolny od pracy)
16 sierpień 2018r. czwartek
Dzień bajek

 Czytanie przez dzieci ulubionych bajek
 Zabawa w teatr
 Gry i zabawy stolikowe
17 sierpień 2018r. piątek
Sport to zdrowie



Turniej skakania na skakance, grania w gumę oraz klasy
Gry i zabawy na świeżym powietrzu

18 sierpień 2018r. sobota
Cudowne wakacje




Tworzenie z pasków papieru, piasku i innych materiałów prac plastycznych
Konkurs drużynowy ,,FAMILIADA’’
Gra w warcaby

22 sierpień 2018r. środa
Warsztaty plastyczne



Wykonywanie ramek na zdjęcia
Ozdabianie prac przy użyciu surowców naturalnych

23 sierpień 2018r. czwartek
Pędzlem po szkle ,,Kwiatowe inspiracje’’



Malowanie szklanych powierzchni (wazonów, doniczek, butelek itp.)
Rozmowa z dziećmi na tematy przyrodnicze

24 sierpień 2018. piątek
Rajd rowerowy




Konkurs związany z rozpoznawaniem znaków drogowych
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Ognisko integracyjne

25 sierpień 2018r. sobota
Mój przyjaciel pies



Wykonywanie prac plastycznych (technika dowolna)
Zajęcia na świeżym powietrzu i zabawa w chowanego

29 sierpień 2018r. środa
Dzień dowcipów




Opowiadanie przez dzieci kawałów
Czytanie śmiesznych wierszyków
Quiz ortograficzny

30 sierpień 2018r. czwartek
Zgaduj zgadula




Zabawa w czarodziei
Próby iluzji
Wykonywanie czarodziejskiej różdżki

31 sierpień 2018r. piątek
Zakończenie akcji lato

 Ognisko oraz zabawa integracyjna

