
FERIE 2020 r. 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ 

W ŚWIETLICY W TOMASZOWIE 

 

 

DATA 

 

 

GODZINY 

 

ZADANIA 

10.02.20. 

pon. 

Czynne: 13-21 

 

zajęcia: 

1400-1700 

Zajęcia artystyczne. Jeansowe zwierzęta. Praca indywidualna na 

kolorowym papierze. (jeśli ktoś może przynieść niepotrzebne 

jeansowe ubranie do pocięcia – będziemy bardzo wdzięczni i z 

góry dziękujemy). 

 

11.02.20. 

wtorek 

Czynne: 9-17 

zajęcia: 11-14 

Zajęcia artystyczne. Statkiem przez ocean. Praca indywidualna 

 

12.02.20. 

środa 

Czynne: 11-21 

zajęcia: 13-16 

Zajęcia artystyczne Łódź w 3D. Praca wspólna na dużym 

blejtramie. 

 

13.02.20. 

czwartek 

Czynne: 8-16 

zajęcia: 12-15 

Owieczka – zajęcia plastyczne. Praca indywidualna. 

15.02.20. 

sobota 

Czynne: 9-17 

zajęcia: 9-12 

Mały poligon – gra sprawnościowa którą przygotujemy wraz z 

dziećmi na posadzce w świetlicy (będzie świetną zabawą na każdy 

dzień ferii). 

16.02.20. 

niedz. 

Czynne: 15-21 

zajęcia:15-18 
Zabawy sensoryczne: 

- Budowanie dużych konstrukcji bez użycia kleju. 

Wykorzystujemy: patyczki do lodów, rurki grube i cienkie do 

napoi, kubeczki jednorazowe, sztućce, talerzyki oraz plastelinę. 

- Tworzenie obrazków / widoczków bez klejenia. 

   

17.02.20. 

pon. 

Czynne: 13-21 

zajęcia: 14-17 

Pszczoły i kokony – zajęcia artystyczne, praca grupowa. Zagadki, 

labirynty, quizy do druku o tematyce pszczół. 

18.02.20. 

wtorek 

Czynne: 9-17 

zajęcia: 11-14 

Minikonstrukcja – mini domki wśród konarów drzew. Zajęcia 

artystyczne – praca grupowa która zostanie wkomponowana we 

wnętrze starej szafki. 

19.02.20. 

środa 

Czynne: 11-21 

zajęcia: 1300 

Kapelusze – zajęcia plastyczne. Praca indywidualna. 

20.02.20. 

czwartek 

Czynne: 8-16 Wyjazd z dziećmi i młodzieżą do Orońska na Międzyświetlicowy 

Turniej Tenisa Stołowego. 

22.02.20 

sobota 

Czynne: 9-17 

konkursy 

od 1100 

Zakończenie ferii zimowych. Konkursy i słodkie nagrody. 

23.02.20. 

niedz. 

Czynne: 15-21 Gry planszowe i komputerowe. Kolorowanki do druku dla 

najmłodszych. Gry towarzyskie przy stole tenisowym, piłkarzyki, 

cymbergaj. 

 

Na planie wyznaczone są godziny głównych zajęć. W pozostałych godzinach funkcjonowania 

świetlicy, uczestnicy będą mogli korzystać z innych zajęć: 



- gry planszowe i komputerowe 

- tenis stołowy 

- piłkarzyki 

- cymbergaj 

- kolorowanki, rebusy, zagadki, quizy (drukowane) 

(dla najmłodszych może być: 

- malowanie tatuażu na rękach 

- malowanie na folii 

- malowanie folią bąbelkową 

- obrysowywanie/odbijanie kolegi/koleżanki na arkuszu). 

Dodatkowe zabawy realizowane są w zależności od chęci dzieci. 

 


