FERIE ZIMOWE 2020
W FILIACH GMINNEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEK W DOBREJ

KLUB W BEZRZECZU
Klub otwarty od wtorku do soboty w godz.13.00-21.00
Rozpoczęcie ferii zimowych w Klubie - zajęcia dla dzieci w godz. 13.00-17.00
Wtorek 11 lutego
13.00-14.00
• Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych
• Wspólne ustalenie zasad i reguł obowiązujących podczas zajęć, zapisanie ich oraz
umieszczenie w widocznym miejscu
• Zabawy integracyjne
14.00-15.30
• Prace plastyczne techniką frotaż
15.30-17.00 Warsztaty kulinarne-przygotowanie kolorowego deseru -degustacja

18.00-20.00
● Spotkanie Stowarzyszenia „Nasze Bezrzecze”

Środa 12 lutego
Tworzymy i rozwijamy wyobraźnię
13.00-14.30
• Warsztaty „Baw się i buduj” uczące kreatywności, współpracy i komunikatywności
14.30-17.00 -Eko - zabawy
• Rozmowy z uczestnikami zajęć o ochronie środowiska, mające na celu zwiększenie
świadomości ekologicznej
• Budowanie z kartonów labiryntu, teatrzyku, akwarium-praca w grupach
• Zabawy z wykorzystaniem wcześniej zbudowanych obiektów
18.00-19.00 Zajęcia teatralne dla dorosłych
19.00-20.00 Nauka j. niemieckiego dla dorosłych-projekt Gmina Dobra

Czwartek 13 lutego
Sportowa rywalizacja
13.00-15.00
• Zajęcia sportowe- prowadzenie LZS Bezrzecze
15.00-17.00
• Barwienie soli kolorową kredą
• Malowanie zabarwioną solą
17.00-19.0 Gra w tenisa stołowego dla dorosłych
19.00-21.0 Spotkanie chóru dla dorosłych

Piątek 14 lutego
Odkrywamy swoje talenty
13.00-14.00

• Przygotowanie masy solnej i porcelanowej
14.00-15.30
• Zajęcia teatralne „Poznaj siebie i swoje możliwości”
15.30-16.30
• Dzień kota – praca z masą porcelanową i solną lepienie figurek kota według własnych
pomysłów
16.30-17.00
• Zabawy sprawnościowe
17.30-21.00 Nauka j. niemieckiego dla dorosłych-Projekt Gmina Dobra

Sobota 15 lutego
10.00-14.00 Zajęcia dla dzieci
Piramida żywienia-pogadanki warsztaty kulinarne
• Wspólne wyklejanie piramidy żywienia połączone z omawianiem zalecanych zasad
• Przygotowanie przez uczestników zajęć pożywnych past oraz owocowych koreczków
• Degustacja kanapek i deseru
16.00-20.00 Wyjazd do Teatru Współczesnego dla Seniorów

Wtorek 18 lutego
Twórcze warsztaty.
13.00-15.00
• Zajęcia plastyczne- malowanie farbami rybek z wykorzystaniem dużych muszelek
z makaronu
15.00-16.30
• „Fabryka inspiracji”- samodzielne szycie poduszek według własnego projektu
16.30-17.00
• Gry i zabawy świetlicowe.
18.00-20.00
• Dyżur Radnych.

Środa 19 lutego
Balonowe szaleństwo
13.00-14.00
• Robienie antystresowych piłeczek z balonów
14.00-15.30
• Zajęcia teatralne „Poznaj siebie i swoje możliwości”
15.30-17.00
• Zabawy z balonem
17.30-19.00 „Klubowe spotkanie przy herbacie” dla mieszkańców
19.00-20.30 Nauka j. niemieckiego dla dorosłych-Projekt Gmina Dobra

Czwartek 20 lutego
„Tłusty czwartek”-warsztaty kulinarne- prowadzenie- Stowarzyszenie „Nasze
Bezrzecze”
• Smażenie pączków, faworków, racuchów
• Lukrowanie i dekorowanie
• Degustacja słodkich wypieków
18.00 Warsztaty florystyczne dla dorosłych -prowadzenie-Stowarzyszenie „Nasze
Bezrzecze”
• Układanie kompozycji kwiatowych w pojemnikach

Piątek 21 lutego
Majsterkowanie oraz wesołe zabawy
13.30-15.00
•

„Fabryka inspiracji”-warsztaty majsterkowania-drewniane samochody i flamingi

15.00-17.00
•

„Pocztówka z ferii”-praca grupowa techniką collage wyrażająca emocje związane |
z zajęciami w Klubie

•

Zabawy ćwiczące pamięć i wyobraźnię oraz konkursy

17.30-20.30 Nauka j. niemieckiego dla dorosłych- projekt Gmina Dobra

Sobota 22 lutego
14.00-Zakończenie ferii
Spotkanie uczestników zajęć wraz z rodzicami przy ognisku na boisku w Bezrzeczu.
Współorganizatorzy-LZS Bezrzecze, Stowarzyszenie „Nasze Bezrzecze”
• Smażenie kiełbasek
• Zabawy sportowe

KLUB W DOŁUJACH
Zajęcia dla dzieci od godz. 13.00 do 17.00
Wtorek 11.02.2020 r.
Bezpieczne ferie
•

Pogadanka dla dzieci na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych (bezpieczne
zabawy na śniegu i lodzie, odpowiedni ubiór i zachowanie)

•

Gry i zabawy integracyjne dla dzieci młodzieży (krzesełka, raz, dwa, trzy, Baba
Jaga patrzy)

•

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem sprzętu
znajdującego się w klubie

Godz.17.30 -21.00 – zajęcia dla dorosłych

Środa 12.02.2020r.
„Śniegiem malowane”
•

Zajęcia profilaktyczne z plastyki: „Zimowy domek” prowadzenie pani Barbara
Bartoszewicz od godz.14.00 do15.30

•

Zabawy integracyjne – np.: „twister”, zamiana miejsc itp.

•

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem sprzętu znajdującego
się w klubie

Czwartek 13.02.2020 r.
Warsztaty kulinarne – „Pizza wieloskładnikowa”, godz. 14.00- 16.00
•

Godz. 16.00 17.00 - gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się
w klubie.

Godz. 17.30 – 21.00 zajęcia dla dorosłych

Piątek 14.02.2020 r.
Konkurs zimowy „Ulepimy dziś bałwana …?”
•

Lepienie bałwanków z papieroplastyki (bałwanki przestrzenne z papieru)

•

Rozgrywki w tenisa stołowego i w piłkarzyki

•

Gry i zabawy stolikowe dla najmłodszych

Godz.17.30-21.00 zajęcia dla dorosłych

Sobota 15.02.2020 r.
Zajęcia ruchowe w plenerze
•

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w razie niepogody czytanie bajek, rysowanie
ulubionej postaci bajkowej

•

Zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży – lustra, zamiana miejsc itp.

•

Układanie puzzli na czas

Wtorek 18.02.2020 r.
Turniej gier planszowych
•

Gra w warcaby, conneckt, rummikub- jenga, itp.

•

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem sprzętu znajdującego
się w klubie

•

Gry i zabawy stolikowe dla najmłodszych

Godz. 17.00-21.00 klubowe wtorki dla dorosłych

Środa 19.02.2020 r.
Warsztaty artystyczne „ Skrzyneczka na drobiazgi” , godz. 13.00- 14.30
Godz. 15.00 – 17.00
•

Wydzieranki z papierowych serwetek - tworzenie zimowych krajobrazów

•

Papierowa wiklina – wykonanie zimowych gwiazdek

•

Zabawy ruchowe na zewnątrz a w razie niepogody zajęcia sportowe
w z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w klubie

Godz. 17.30-21.00 – zajęcia dla dorosłych

Czwartek 20.02.2020 r.
Zajęcia kulinarne – „Bałwanki z ciasta”
• Przygotowanie wspólnie z dziećmi ciastek w kształcie bałwanków
• Wspólna degustacja wypieków
• Gry i zabawy z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w klubie
Godz. 17.30-21.00 zajęcia dla dorosłych

Piątek 21.02.2020 r.
„Łamigłówki i gry towarzyskie czyli zabawa na 102”, godz. 13.00-15.30
• Zagadki słowne i rysunkowe
• Kalambury
• Szarady
Godz. 15.30-17.00 „ Składanie mebli” – Fabryka Inspiracji
Godz. 17.30-21.00 zajęcia dla dorosłych

Sobota 22.02.2020r.
Zakończenie ferii
•

Wspólne pieczenie ciasteczek – słodkie pocieszenie na koniec ferii

•

Gry i zabawy integracyjne np. zamiana miejsc, twister

•

Gry i zabawy z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w klubie

KLUB W RZĘDZINACH

Wtorek 11.02.2020 r. w godzinach 12.00 – 18.00
Gry i zabawy świetlicowe, chińczyk, euro biznes dla dzieci
Bezpieczne ferie - dla dzieci i młodzieży, godz. 15.00 - 16.00
Bezpieczeństwo przede wszystkim - spotkanie z funkcjonariuszami Ochotniczej Straży
Pożarnej z Dobrej
• Przypomnienie i omówienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas ferii
zimowych - pogadanka
• Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Warsztaty z Fabryką Inspiracji dla dzieci i młodzieży, godz. 16.00 - 18.00
• Warsztaty krawieckie z szycia poduszek z sercem.
Gra w bilard i tenisa stołowego dla młodzieży

Środa 12.02.2020 r. w godzinach. 13.00 - 21.00
Układanie puzzli, gry planszowe dla dzieci
„Zimowa wycieczka do lasu” - dla dzieci i młodzieży godz. 15.00
• Dokarmianie zwierząt w okresie zimy
• Gry i zabawy ruchowe w plenerze
Zajęcia sportowo - rekreacyjne z trenerem, godz. - 16.00
Karate dla dzieci i młodzieży godz. 17.15 - 18.15
• Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki
Ćwiczenie pamięci i koncentracji poprzez grę edukacyjną "Phase" dla młodzieży

Czwartek 13.02.2020 r. w godzinach. 12.00 - 20.00
Gry i zabawy stolikowe dla dzieci
Warsztaty z Fabryką Inspiracji dla dzieci i młodzieży Godz. 14.00 - 16.00
• Walentynkowe szaleństwo sercowe - ramka "serce"
• Praca w drewnie z wykorzystaniem metod scrapbookingu i decoupage

Zajęcia plastyczne "Maska karnawałowa" dla dzieci i młodzieży Godz. 16.15
• Wykonanie maski karnawałowej
• Wycinanie, wyklejanie i ozdabianie według własnego pomysłu
Gra

towarzyska w Dobble dla młodzieży

Piątek 14.02.2020 r. w godzinach. 13.00 – 21.00
Zabawa integracyjna dla dzieci "Zaczarowane ludziki"
Zajęcia kulinarne - kanapki dla wszystkich uczestników klubu Godz. 14.30 - 15.40
• Przygotowanie kanapek
• Wspólna degustacja przy herbatce
Karate dla dzieci i młodzieży Godz. 16.00 - 17.00
• Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki
Walentynki - poczta Walentynowa, - dla dzieci i młodzieży Godz. 17.15

Sobota 15.02.2020 r. w godzinach. 10.00 - 18.00
Ferie z filmem
• Wyjazd z młodzieżą do kina Helios w Szczecinie
• Warsztaty plastyczne – obraz z filmu

Wtorek 18.02.2020 r. w godzinach. 10.00 - 20.00
Ferie z filmem
• Wyjazd z dziećmi do kina Helios w Szczecinie
• Warsztaty plastyczne – komiks filmowy

Środa 19.02.2020 r. w godzinach. 13.00 – 21.00
Układanie puzzli, gry planszowe dla dzieci
„Zimowa wycieczka do lasu” - dla dzieci i młodzieży, godz. 15.00
• Dokarmianie zwierząt w okresie zimy
• Gry i zabawy ruchowe w plenerze

Zajęcia sportowo - rekreacyjne z trenerem, godz. - 16.30
Karate dla dzieci i młodzieży Godz. 17.15 - 18.15
• Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki
Ćwiczenie pamięci i koncentracji poprzez grę edukacyjną Phase dla młodzieży

Czwartek 20.02.2020 r. w godzinach. 12.00 – 20.00
Gry i zabawy stolikowe dla dzieci, godz. 12.00- 14.00
Warsztaty z Fabryką Inspiracji dla dzieci i młodzieży, godz. 14.00 - 16.00
• Warsztaty krawieckie z szycia workoplecaka
Zajęcia kulinarne tłusty czwartek, godz. 16.15
• Doskonalenie umiejętności kulinarnych
• Przygotowanie ciasta do wypieków
• Pieczemy faworki i róże karnawałowe
• Wspólna degustacja
•

Gra

towarzyska w Dobble dla młodzieży

Piątek 21.02.2020 r. w godzinach. 10.00 – 18.00
Godz. 10.00-12.00 - zabawy integracyjne dla dzieci
Pożegnanie ferii dla wszystkich uczestników klubu, godz. 12.00 - 15.00
• Konkurs na strój karnawałowy
• Prezentacja prac uczestników wykonanych podczas ferii zimowych
podsumowanie ferii
• Wręczenie dyplomów dla najaktywniejszych uczestników podczas zimowiska
Karate dla dzieci i młodzieży Godz. 16.00 - 17.00
• Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki
Godz. 17.00-18.00 - zabawa z wykorzystaniem gier planszowych

KLUB W SKARBIMIERZYCACH
Wtorek 11.02.2020 r. w godzinach 18:00 do 21:00
Bezpieczne ferie
•

Pogadanka na temat bezpiecznych ferii, zachowania się na drodze, ulubione sporty
zimowe

•

Wspólne układanie kodeksu zachowania się podczas ferii

•

Prace plastyczne na dużym formacie

Środa 12.02.2020 r. w godzinach 18:00 do 21:00
•

Wykonanie gazetki

•

Gry planszowe

•

Turniej gier planszowych

Czwartek 13.02.2020 r. w godzinach 18:00 do 21:00
• Ulubiony bohater książki lub filmu (wykonanie prac plastycznych i figurek)
• wykonanie ilustracji do przeczytanych bajek w formie komiksu

Piątek 14.02.2020 r. w godzinach 18:00 do 21:00
•

walentynkowe zajęcia kulinarne (pierniki i ciastka w kształcie serca)

Sobota 15.02.2020 r .w godzinach 10:00 do 18:00
•

Warsztaty krawieckie (fabryka inspiracji) godz. 10:00 do 12:00

• Turniej w darta we współpracy z LZS godz. 13:00
• Gry planszowe

Wtorek 18.02.2020 r. w godzinach 18:00 do 21:00
•

Turniej gier planszowych: warcaby i szachy, rummicub, monopoly (zwycięzca
i pokonany - uczymy się zachowywać w sytuacjach trudnych- warsztaty)

Środa 19.02.2020r. w godzinach 18:00 do 21:00
•

Nowoczesne technologie „Szansa czy zagrożenie?”- pogadanka i zajęcia na
komputerze

Czwartek 20.02.2020 r. w godzinach 18:00 do 21:00
•

Pomaganie jest fajne (jak być wolontariuszem, akcje charytatywne)

Piątek 21.02.2020 w godzinach 18:00 do 21:00
• Karnawałowe szaleństwa – dla dzieci i młodzieży
• Warsztaty – tworzenie strojów karnawałowych

Sobota 22.02.2020 r. w godzinach 11.00 – 19.00
• Warsztaty majsterkowicza (Fabryka Inspiracji)
• Wycieczka w poszukiwaniu zimy – zbieranie materiałów przyrodniczych (godz. 12:00)
• Gry planszowe
• Posumowanie ferii- konkursy z nagrodami

KLUB W STOLCU
Wtorek 11.02.2020 r. w godzinach 12.00 – 20.00

• Kreatywne warsztaty z „Fabryką Inspiracji” - godz.: 14.00
Warsztaty krawieckie dla dzieci i młodzieży. Szycie poduszek z sercem
• ”Lampiony z Krainy Lodu” – godz.: 16.15
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
Godz.18.00- 20.00 zajęcia dla dorosłych

Środa 12.02.2020 r. w godzinach 14.00 - 22.00
•

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z trenerem – godz. 15.00

•

Karate dla dzieci i młodzieży – godz.: 16.00
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki

•

„Lepimy bałwana” - Jak zrobić sztuczny śnieg ? – godz.: 17.15
Warsztaty sensoplastyczne dla dzieci i młodzieży

Godz. 19.00-22.00 – zajęcia dla dorosłych

Czwartek 13.02.2020 r. w godzinach 14.00 – 22.00
•

”Ozdoby z zimnej porcelany” – godz.: 14.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

•

Kreatywne warsztaty z „Fabryką Inspiracji”- godz. 16.00
Warsztaty scrapbookingu i decoupage dla dzieci i młodzieży. Walentynkowe
szaleństwo sercowe – ramka inna niż wszystkie

Godz. 19.00- 22.00 – zajęcia dla dorosłych

Piątek 14.02.2020 r. w godzinach 14.00 – 22.00
•

Walentynkowe warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży – godz.: 15.00

•

Karate dla dzieci i młodzieży - godz.: 17.15
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki

Godz. 19.-00-22.00 zajęcia dla dorosłych

Sobota 15.02.2020 r. w godzinach 12.00 – 20.00
„Walentynkowe Kino”

•

Wyjazd z młodzieżą do kina Helios w Szczecinie

Gry i zabawy w klubie

Wtorek 18.02.2020 r. w godzinach 10.00 – 18.00
„Kino dla dzieci”
• Wyjazd z dziećmi do kina Helios na film animowany
Gry i zabawy integracyjne w klubie

Środa 19.02.2020 r. w godzinach 14.00 – 22.00
•

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z trenerem – kształtowanie sylwetki -godz.: 15.00

•

Karate dla dzieci i młodzieży – godz. 16.00
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki

•

„Śnieżna farba”. Malujemy bałwana piankową farbą – godz.: 17.15
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

Czwartek 20.02.2020 r. w godzinach 14.00 – 22.00
•

Tłusty Czwartek – będziemy smażyć mini pączki – godz.:15.00
Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży

•

Kreatywne warsztaty z „Fabryką Inspiracji” - godz.: 16.00
Warsztaty krawieckie dla dzieci i młodzieży z szycia workoplecaków

Godz. 19.00-22.00 zajęcia dla dorosłych

Piątek 21.02.2020.r godzinach 14.00 –22.00
•

Warsztaty kulinarne - pączki z serków homogenizowanych – godz.: 15.00
Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

•

Karate dla dzieci i młodzieży - godz.: 17.15
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki

Godz. 19.00-22.00 zajęcia dla dorosłych

Sobota 22.02.2020 r. w godzinach 14.00 – 22.00
„Bawmy się”
•

„Turniej Fifa 2020” dla dzieci i młodzieży – godz.:15:00
Turniej dla mieszkańców gminy zorganizowany przy współpracy z Kołem LZS
Grom”Stolec

KLUB W WĄWELNICY
Klub czynny w godzinach 9:00-17:00
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w godzinach 10:00-15:00
od godz. 15:30 do 17:00 warsztaty i zajęcia dla dorosłych

11.02.2020 r.
Zajęcia integracyjne
• Bezpieczne ferie pogadanka z dziećmi i młodzieżą
• Tworzenie wspólnego kodeksu „bezpieczeństwo w czasie ferii”
• Warsztaty z ratownikiem medycznym: pierwsza pomoc oraz informowanie właściwych
służb w nagłych wypadkach
• ,,Spotkanie z nieznajomym”- pogadanka: jak bezpiecznie rozmawiać z obcą osobą

12.02.2020 r.
,, Każde dziecko coś potrafi”

•

Rozgrywki dla dzieci i młodzieży w gry planszowe oraz edukacyjne

•

Kalambury dla dzieci i młodzieży pt. ,,Dzikie zwierzęta”

•

Muzyczne zdolności – odkrywamy talenty: ,,Konkurs mam talent” dla dzieci i
młodzieży

•

„Moje wymarzone ferie zimowe’’ – prace plastyczne, malowanie, rysowanie,
szkicowanie z dziećmi i młodzieżą

•

Robienie pomponów z włóczki i bibuły z dziećmi i młodzieżą do tworzenia ,,Misia”

13.02.2020 r.
,, Łamigłówki mądrej główki”
• Kolorowanki, łamigłówki dla najmłodszych
• Zajęcia manualne- tworzenie z masy solnej, zwierzaków, figurek, dekoracji z dziećmi
i młodzieżą
•

Maraton gier zapomnianych dla dzieci i młodzieży- Państwa-miasta, kółko krzyżyk,
statki

• Warsztaty taneczne z instruktorem dla dzieci i młodzieży

14.02.2020 r.
,,W wesołym nastroju”
• Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży „Rolka papieru” – sposoby ciekawego
wykorzystania
• ,,Moje wymarzone ferie”- prace plastyczne dla dzieci i młodzieży: malowanie
rysowanie, szkicowanie
• Zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży: hula-hop, tor przeszkód z pachołków
• Warsztaty plastyczne z instruktorem ,,Robótkowo”- tworzenie kartki walentynkowej

18.02.2020 r.
,, Rozgrywki planszowe”
• Zrób to sam – tworzenie kwiatów z papieru i bibuły z dziećmi i młodzieżą
• Wesołe gry planszowe z dziećmi i młodzieżą
• Gry planszowe, rozgrywki w warcaby, karty, może szachy z dziećmi i młodzieżą

19.02.2020 r.
,, Łamigłówki i gry towarzyskie czyli zabawa na 102”

• Warsztaty plastyczne z instruktorem ,,Robótkowo” dla dzieci i młodzieży: zawieszki
do kluczy
•

Maraton gier zapomnianych dla dzieci i młodzieży: - Państwa miasta, kółko i krzyżyk,
statki i inne; orgiami

• Gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży: skakanka, piłka ręczna oraz hula-hop

20.02.2020 r.
,, Wesoła zima”
• Talerzyk papierowy – robienie dekoracji z dziećmi i młodzieżą
• Gry edukacyjne dla młodzieży
• Gry zręcznościowe dla dzieci i młodzieży: ping-pong
• Zabawa z muzyką dla dzieci i młodzieży: Karaoke, „Jaka to melodia”
• Warsztaty plastyczne z instruktorem ,,Robótkowo” dla dzieci i młodzieży: tworzenie
własnoręcznie mydełka glicerynowego

21.02.2020 r.- Zakończenie ferii
• Bal tuż tuż….” – przygotowanie masek karnawałowych i dekoracji sali z dziećmi i
młodzieżą
• Zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży– robienie ciasta drożdżowego
•

dyskoteka dla młodzieży

KLUB W WOŁCZKOWIE
Klub czynny od wtorku do soboty w godzinach od 12.00 do 20.00
Zajęcia dla dzieci od 12.00 do 16.00
Zajęcia dla dorosłych od godz. 17.00- 20.00
11 luty wtorek- „ Jedzie zima”

• Przypomnienie i omówienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas ferii
zimowych – pogadanka i scenki z udziałem dzieci
• Mój pomysł na udane ferie zimowe prace plastyczne, malowanie, rysowanie,
szkicowanie
• Nauka wiersza ,,Jedzie zima’’ Cz. Janczarskiego
• ,,Przyszła zima’’ wspólne śpiewanie
„W świecie teatru”
• Zajęcia teatralne Pani Katarzyna, godz. 13.00- 14.30
„Zimowe pejzaże”
• Praca plastyczna ,,rosnące farby’’

12 luty środa – „Zimowe inspiracje”
• Kreatywne warsztaty plastyczne Pani Barbara, godz. 12.00-13.30
Po co jest zima?
• Zabawy z gazetami: ,,Śnieżne kule’’, ,,Rzut śnieżkami’’, ,,Jazda na nartach’’, ,,Pada
śnieg’’
• Zabawy i sporty zimowe- pogadanka
• "Śnieg"- słuchanie wiersza L. J. Kerna
• Śnieżynki- praca plastyczna przy użyciu patyczków kosmetycznych
• Nauka piosenki ,,Nasza zima zła’’
• „Zimowy krajobraz” – pasta do zębów, wata i kreda
• Zabawy z dawnych lat: państwa-miasta, kółko i krzyżyk, pomidor, kim jestem

13 luty czwartek -,,Zima, zima, zima…’’
• Zimą pamiętamy o czapkach i szalikach- pogadanka
• Opowieść o chorym Misiu- wspólne czytanie
• Wyjście na zimowy spacer, godz. 14.00-15.00
• Zabawa łańcuch słów (np. dom-mama- arbuz-zegar)
• Nauka piosenki ,,Zima, zima, zima’’
• Mrozem malowane- praca plastyczna z wykorzystaniem kleju oraz cukru

14 luty piątek -„Walentynkowy zawrót głowy”
• Walentynki -burza mózgów –skojarzenia. Z czym ci się kojarzy słowo „Walentynki”
• Historia św. Walentego i jego krótki życiorys
• Zabawa ,,Papierowy deszcz’’

• „Walentynkowe serduszko”. – praca plastyczna

18 luty wtorek
„ Zimowe inspiracje”
• Kreatywne warsztaty plastyczne Pani Barbara, godz. 12.00-13.30
,,Spogląda kotek przez okno… a na dworze śnieży’’
• Znane koty- zagadki
• Światowy Dzień Kota - pogadanka
• ,,Kotki dwa’’ zabawa ruchowo- naśladowcza
• Praca plastyczna ,,Kotki’’
• ,,Śnieżne wianki’’- wspólne śpiewanie piosenki
• Wesołe kanapki- kotki- zajęcia kulinarne
„Pomagamy zwierzętom”
• Jak wspomagać zwierzęta zimą – pogadanka
• Wyjaśnienie znaczenia słowa „paśnik” i „karmnik”

19 luty środa 13.00-17.00 -„Pani Zima”
• Królowa Śniegu – wspólne czytanie baśni
• Praca plastyczna ,,Dobre lustra’’- na podstawie baśni ,,Królowa Śniegu’’
• Zabawy ruchowe: ,,Kulig’’, ,,W krainie królowej Śniegu’’, ,,Płatki śniegu’’, ,,Lodowe
figury’’
• ,,Kim chciałbyś zostać ?‘’-Wyobraź sobie, że w tajemniczy sposób znalazłeś się
w baśni o Królowej Śniegu, którą chciałbyś być postacią ?
Warsztaty techniczne
• Fabryka Inspiracji, godz. 14.00-16.00

20 luty czwartek 12.00-16.00
„Tupu, tup po śniegu”
• Mały badacz- doświadczenia: ,,Czyścioch’’, Jak parzyć herbatę’’, ,,Dzwony
z widelców’’
• Lód- eksperymenty "Kostki lodu"-, "Co się szybciej rozpuści?, "Jak powstaje lód?"
• Nauka piosenki ,,Tupu, tup po śniegu’’
• Warsztaty dekoracje : pingwinki(pieczątki z ziemniaka)
„W świecie teatru”

• Zajęcia teatralne Pani Katarzyna, godz. 13.00- 14.30
Tłusty czwartek
• Pączki i faworki u babci Honorki Maria Kownacka – wspólne czytanie
• Pączusie w roli głównej- zadania, zagadki, kolorowanki
• Tradycje związane z Tłustym Czwartkiem- pogadanka

21 luty piątek
„Zima lubi dzieci”
• Nasze zmysły- Smak- zagadki smakowe, poznanie budowy języka, gimnastyka buzi
i języka
• Nauka piosenki, ,,Zima lubi dzieci’’
• Pan Bałwanek- praca plastyczna
• „W krainie zachowań” -Nauka zasad grzeczności i dobrego wychowania- scenki
z udziałem dzieci
• Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – dyktando na wesoło
• Zabawy integracyjne- wesołe zakończenie ferii

KLUB i BIBLIOTEKA W DOBREJ
„My się nie nudzimy, bo… do klubu i biblioteki chodzimy”
Klub i Biblioteka czynne od godz. 9:00 do godz. 17:00
Zajęcia dla dzieci od godz. 10:00 do 15:00
Od godz. 15:30 do godz. 17:00 – warsztaty dla dorosłych
Wtorek 11.02.2020r.
• Dzień organizacyjny- zapoznanie się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa.
Wspólna zabawa mająca na celu integrację grupy

• Źródła zagrożenia dla zdrowia i życia współczesnego człowieka – spotkanie
z ratownikiem medycznym, pogadanka, zajęcia z pierwszej pomocy
Sport to zdrowia podstawa, a dla nas dobra zabawa – zajęcia sportowe z instruktorem
Zajęcia dla dorosłych

Środa 12.02.2020 r.
• Zajęcia plastyczne – ozdabianie mydełek
• Pogadanka na temat „Zdrowy tryb życia”, zajęcia profilaktyczne – promocja zdrowia,
Pogadanka o wpływie alkoholu i nikotyny na nasz organizm
Profilaktyka otyłości i chorób cywilizacyjnych – warsztaty korekcyjno-ruchowe
Zajęcia dla dorosłych
Czwartek 13.02.2020 r.
• Zajęcia „Uczucia co to takiego” – wyrażanie własnych uczuć, umiejętność panowania
nad emocjami
• Zajęcia hobbistyczne- szycie poduszeczek – zapoznanie się z różnymi zawodami,
poznanie pracy krawcowej, uczymy się szycia, zabawy z igłą i nitką
• Zajęcia zgaduj-zgadula – czytanie bajek, zabawa w kalambury
• Ruch to zdrowie – zajęcia sportowe z instruktorem
Zajęcia dla dorosłych

Piątek 14.02.2020 r.
• Robótkowo – warsztaty „Radzę sobie ze stresem”
• Zajęcia artystyczne – masa solna- tworzenie figurek zwierząt z masy solnej
• Zajęcia plastyczne – kartka walentynkowa, przygotowanie masek i rekwizytów
karnawałowych,wspólne układanie wierszyków walentynkowych
• Wycieczka do lasu – dokarmiamy ptaki i zwierzęta, wspólne wykonanie kul
tłuszczowych
Zajęcia dla dorosłych

Wtorek 18.02.2020r.
• Zajęcia integracyjne „Plenerowy chińczyk” – wspólne wykonanie planszy do gry
• Karnawałowy Bal Przebierańców – wspólna zabawa przy muzyce i słodkim
poczęstunku
Zajęcia dla dorosłych

Środa 19.02.2020 r.
• Robótkowo – warsztaty „Grupa ponad wszystko”
• Zajęcia sovoir-vivre – nakrywanie do stołu, zasady poprawnego zachowania się –
zabawy edukacyjne, nauka układania serwetek i dekoracja stołu
• Zajęcia plastyczne „Mroźna zima” – wykonujemy pejzaż zimy przy użyciu materiałów
kosmetycznych
• Zajęcia teatralne – przygotowanie przedstawienia, zabawa w teatr, przygotowanie
rekwizytów
Zajęcia dla dorosłych

Czwartek 20.02.2020 r.
• Warsztaty kulinarne – wspólnie przygotowujemy pizzę ze zdrowych produktów
• Życie zwierząt leśnych w zimie – malowanie, rysowanie lub szkicowanie zwierząt,
pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się w lesie
• Układanie puzzli – konkurs „Kto najszybciej ułoży 100- elementowe puzzle” –
wyłonienie mistrza
• „Ćwiczyć każdy może” – zajęcia z instruktorem sportowym
Zajęcia dla dorosłych

Piątek 21.02.2020 r.
• Profilaktyka otyłości i chorób cywilizacyjnych – warsztaty korekcyjno-ruchowe
• Zajęcia manualne – malowanie drewnianych łyżek farbami akrylowymi w motywy
ludowe
• „Bez zasad ani rusz” – turniej gier planszowych , np. warcaby, chińczyk

• Tworzenie humorystycznych scenek w oparciu o prezentowane bajki, na podstawie
„Jasia i Małgosi”, „Czerwonego Kapturka”
Zajęcia dla dorosłych
Sobota 22.02.2020 r.
• Ognisko i pieczenie kiełbasek – pożegnanie ferii
• Uroczyste zakończenie ferii zimowych – rozdanie dyplomów uczestnikom zajęć

BIBLIOTEKA W DOŁUJACH
10-21.02.2020 r.
Zajęcia będą się odbywały w godz. od 10 do 12
i są skierowane do najmłodszych czytelników.
Serdecznie zapraszam
Biblioteka organizuje „Hece w bibliotece”, czyli zajęcia, warsztaty,
konkursy ciekawe formy spędzania czasu wolnego w okresie ferii zimowych,
przygotowane dla najmłodszych czytelników
10.02.2020 r. „Skojarzenia- hasło wyjściowe „Ferie”
•
•

Warsztaty manualne - tworzenie postaci z bibuły, płatków kosmetycznych
Zasady doboru kolorów w życiu codziennym

11.02.2020 r. „Klub bibliomanów
• Wspólne czytanie wybranej książki
• Literatura jako źródło dobrego wychowania- prezentacja poradników

12.02.2020 r. „Skarb pana siłacza”
• Wystawa swoich wspólnych skarbów – każde dziecko przynosi własny skarb, np.
kamyk, muszelkę i opowiada jakąś historię związaną z tym przedmiotem

13.02.2020 r. „Przysłowia mądrością narodów”
• Wyszukiwanie w literaturze przysłów i ich prawidłowe używanie w codziennej mowie

14.02.2020 r. „Dzień ekologii – prace plastyczne”
• Jak wykorzystać surowce wtórne na zajęciach artystycznych

17.02.2020 r. „Co ciekawego i dlaczego?. Poznajemy budowę książki
• Wyjaśnienie funkcji poszczególnych części składowej książki- wstęp, przedmowa, spis
treści, tytuł, podtytuł

18.02.2020 r. „Giętki język”
• Sposoby wzbogacania słownictwa;
• Ćwiczenie poprawnej dykcji i artykulacji - (łamańce językowe)

19.02.2020 r. „Zajęcia z papieroplastyki”
• Tworzymy zakładki do książek

20.02.2020 r. „Klub bibliomanów”
• Wspólne czytanie wybranej książki.
• Literatura jako źródło dobrego wychowania

21.02.2020 r. „Sam wybieram książkę z półki”
• Zapoznanie się z opisem karty książkowej
•

Lekcja korzystania z księgozbioru bibliotecznego

BIBLIOTEKA W WOŁCZKOWIE
„Hu, hu ha zima z książką nie jest zła… ”

Od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-15.00
Pierwszy tydzień od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r.

10.02.2020 r.
Zimowa księgarenka
• W krainie zimowej literatury- przegląd baśni i bajek z dawnych lat dla dzieci
• Lekcja biblioteczna- czytamy, wspominamy odległe perełki baśniowe

11.02.2020 r.
Bajkoterapia czyli bajki-pomagajki
• Czytanie bajek terapeutycznych i „odczytywanie” morałów
• Wspólne tworzenie regulaminu- porady, przestrogi dotyczące bezpieczeństwa w
budynku i na ulicy
• Dzień z numerem 112. warsztaty literacko-poznawcze oraz przykładowe scenki
sytuacyjne

12.02.2020 r.
Zima w oczach dziecka
• Czytanie polskich opowiadań ze zbioru A. Antosiewicz „Kogo chwycił mróz”
• Wykonanie zimowej makiety z bibuły
• Zabawy zespołowe

13.02.2020 r.
• Warsztaty literackie i rebusy- prezentacja przygód o leśnych przyjaciołach na
podstawie opowiadań „Jak się masz Misiu”
• Kalambury- zabawa dla najmłodszych w wesołe figury

14.02.2020 r.
Zakochani- zaczytani. Biblioteczne Walentynki
• czytanie w parach walentynkowych opowiadań ze zbioru R. Piątkowskiej
• Wykonanie serduszkowego „Łańcucha miłości” z dobrymi uczynkami

Drugi tydzień ferii od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r.

17.02.2020 r.
• Rusz głową- zagadki i rymowanki na każdy temat w oparciu o leksykon G.
Strzebońskiego
• Pejzaż bielą malowany- zajęcia manualno-plastyczne

18.02.2020 r.
• Światowy Dzień Kota- w oparciu o przygody książkowej Martynki pt. „Kociak
włóczęga”
• Zabawy i gry logiczno-zręcznościowe typu: puzzle, kot w worku, kręgle.

19.02.2020 r.
• Literkowy zawrót głowy- zadania edukacyjne i łamigłówki dla dzieci
• Maraton czytania z udziałem baśniowej Królowej Śniegu i Pingwinów z Antarktydy
• Wykonanie bałwanków przy zastosowaniu płatków kosmetycznych

20.02.2020 r.
• „Najsmaczniejsze kąski” dziecięcej książki
• Tłusty czwartek- przygody Smerfa Pasibrzucha i staropolskie ciekawostki w literaturze
na podstawie opowiadań „Jak się masz Misiu”
• Kalambury- zabawa dla najmłodszych w wesołe figury

21.02.2020 r.
• Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego- zadania gramatyczne i krzyżówki.
Dyktando na wesoło dla najmłodszych
• Lekcja biblioteczno-poznawcza „Twardy orzech do zgryzienia” humorystyczne
opowieści z literaturze R. Piątkowskie

BIBLIOTEKA W MIERZYNIE

Na terenie filii bibliotecznej w Mierzynie działa od lat Fabryka Inspiracji. Jak co roku
przygotowuje ona półkolonie dla dzieci w okresie letnim i zimowym.
Doświadczona zaś ostatnimi laty małym zainteresowaniem i frekwencją na typowych
zajęciach bibliotecznych w czasie ferii postanowiłyśmy tego roku połączyć siły.
W ramach ferii zimowych filia biblioteczna w Mierzynie postanowiła przygotować dwa typy
warsztatów, dla dzieci uczestniczących w półkoloniach:
1. Papierowa wiklina i walentynkowe serca lub makatki
– wykonane ze starych gazet i ozdób.

2. Obrazy ze starych książek – wykonane drogą kolażu
Taka forma zajęć pozwoli w pełni wykorzystać zasoby biblioteki i jej
pracowników ( w tym: ograniczony czas, materiały) a jednocześnie

ZIMOWE FERIE 2020 NA SPORTOWO
10.02.2020 r. -23.02.2020 r.
Ferie zimowe nadchodzą wielkimi krokami,
przerwa w nauce z pewnością ucieszy dzieci
i młodzież. GCKiB zaprasza do filii w Dołujach, Skarbimierzycach, Wąwelnicy, Bezrzeczu,
Stolcu, Rzędzinach, Wołczkowie oraz w Dobrej.

*

PROGRAM *

FERIE NA SPORTOWO BEZPIECZNIE I ZDROWO
Dzień:10.02.2020 (miejsce zajęć Dobra) godz. 13.30-15.30
Temat: Gry i zabawy na świeżym powietrzu lub na sali
klubowej
• Małe piłeczki (podskoki obunóż) tempo: wolno - wolno
szybko-szybko
• Koci grzbiet (w klęku podpartym)
• Zabawa parami (szybka taczka)
• Wyścigi drużynowe (marsz na czworakach)
• Małe żabki skaczą obunóż z przysiadu
• Indywidualny konkurs rzutu do celu piłeczką
lub woreczkiem z grochem
• Indywidualny konkurs mini darta
Dzień:11.02.2020 (miejsce zajęć)
Skarbimierzyce godz. 13.00-15.00
Dołuje

godz. 15.30-16.30

Temat: Gry i zabawy na świeżym powietrzu lub w sali

klubu

• Biegi drużynowe (slalom między rozstawionymi klockami)
• Zachowanie równowagi (po szybkim obrocie)
• Przejście dla pieszych światło czerwone i zielone
Dzień:12.02.2020 (miejsce zajęć)
Wołczkowo 13.00-14.30
Stolec

15.00-16.00

Rzędziny

16.10-17.10

Temat: Gry i zabawy na świeżym powietrzu lub w sali klubu
• Zimowe dyscyplin (pogadanki)
•

Turniej tenisa stołowego

Dzień:13.02.2020 (miejsce zajęć)
Skarbimierzyce

13.00-15.00

Wąwelnica godz. 15.15-16.30
Temat: Gry i zabawy na świeżym powietrzu lub
w sali klubu
• Szybka reakcja (muzyka gra biegamy
muzyka stop
to szybkie zatrzymanie w miejscu
• Wyścigi drużynowe (marsz na czworakach)
•

Hula hop wyścigi drużynowe

Dzień:14.02.2020 (miejsce zajęć)
Skarbimierzyce 13.00-14.00
Wąwelnica

14.10-15.30

Bezrzecze

16.00-17.00

Temat: Kreatywność na świeżym powietrzu lub sali klubu
• Bieg na orientację (szukanie schowanego fantu na trasie)
• Gry planszowe (dojście do kufra skarbów)
• Turniej darta (podział na kategorie wieku)
Dzień:17.02.2020 (miejsce zajęć Dobra 14.00-17.00)
Temat: Sprawność fizyczna na świeżym powietrzu
lub sali klubu
• Kształtowanie skoczności, szybkości,
równowagi, reakcji

•

Ćwiczenia ze skakanką, zbieranie piłeczek, marsz po linie

• Start na sygnał
Dzień: 18.02.2020 (miejsce zajęć)
Skarbimierzyce 13.00- 15.00
Dołuje

15.15-16.30

Temat: Polscy Olimpijczycy
(dyscyplin zimowych) pogadanka
Turniej darta (parami) w sali klubu
Dzień:19.02.2020 (miejsce zajęć)
Wołczkowo 13.00 -14.30
Stolec

15.00- 16.00

Rzędziny

16.10- 17.10

Temat: Gimnastyka układu ruchu oraz na wszystkie partie
mięśniowe w sali klubu
• Wzmacnianie stawu kolanowego oraz skokowego
• Ćwiczenia wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe
• Ćwiczenia mięśni kończyn górnych
Dzień :20.02.2020 (miejsce zajęć
Skarbimierzyce godz.13.00-14.00
Wąwelnica

godz.14.15-15.30

Mierzyn

godz. 16.00- 17.00

Temat: Gry i zabawy drużynowe ( tenis stołowy, dart, bilard,
gry planszowe
• Turnieje drużyn mieszanych
•
•

Kategoria wiekowa
Indywidualne

Dzień: 21.02.2020 (miejsce zajęć)
Skarbimierzyce 13.00-14.00
Wąwelnica

14.10-15.10

Bezrzecze

15.30- 16.30

Temat: Zasady higieny i zdrowego odżywiania
•

Promowanie zdrowego odżywiania

•

Kształtowanie i utrwalanie poprawy zdrowia po przez higienę
i zdrowe żywienie

•

Prawidłowa postawa a higiena i zdrowe odżywianie

•

Walka z otyłością

Program zajęć został dostosowany do wieku i zainteresowań dla każdej grupy wiekowej.
Dzieci będą mogły realizować swoje pomysły oraz kształtować swoją kreatywność związaną z
wykonywaniem programu zajęć biorąc udział w różnych konkursach, grach i zabawach.

ZAPRASZAMY !!!

