
Wakacje w Niemczy

MiGBP w Niemczy – zajęcia prowadzone będą przez całe wakacje : lipiec i sierpień 2019 r.
                                    2 razy w tygodniu w godz. 11.00 do 13.00 

MiGBP w Niemczy  Filia w Gilowie : zajęcia odbywać się będą w terminie 
                                   od 24.06.2019 r. do 6.08.2019 r.
                                   - urlop pracownika od 08.08.2019 r. - do 28.08.2019 r.

MiGBP w Niemczy Filia w Przerzeczynie Zdroju : zajęcia odbywać się będą w terminie
                                 od  24.06.2019 r. - 12.07.2019 r. oraz od  05.08.2019 r. - 30.08.2019 r.
                                - urlop pracownika od 17.07.2019 r. - 02.08.2019 r.

MiGBP w Niemczy Filia w Wilkowie Wielkim : zajęcia odbywać się będą w terminie 
                                    od 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r.
                                   -urlop pracownika sierpień 2019 r.

PLAN PRACY BIBLIOTEK
– WAKACJE 2019 -

MiGBP w Niemczy

1. Niepoważna Muzyka Poważna –  wykonywanie rysunków do muzyki klasycznej.
2. Zabawy integracyjne - „Gospodarstwo”.
3. Wakacyjne podróże po literaturze- kalambury , zagadki literackie.
4. “Jaka to bajka” – quiz – konkurs literacki .
5. Zostań wielkim projektantem - „Rewia mody z papieru”.
6. Wielka sztuka w ogrodzie – rysowanie i kolorowanie w oparciu o książkę „Linea w 

ogrodzie Moneta” Cristiny Bjorki Leny Anderson .
7. Kolaże roślinne – prace plastyczne.
8. Zajęcia komputerowe -bądź bezpieczny w internecie.
9. Książkowy koncert życzeń – słuchanie i czytanie książek wybranych przez dzieci.
10. Mini lista przebojów.
11. Krzyżówkowy łamacz głowy .
12. Gry i zabawy z wykorzystaniem gier planszowych.
13. Malowanie kredą przed biblioteką.
14. Układanie puzzli.

MiGBP w Niemczy Filia w Gilowie

1. Malowanie na dużym arkuszy papieru – praca na dowolny temat.
2. Szlakiem podań i legend” – zajęcia literacko-plastyczne. 
3. Warsztaty bibułkarskie.
4. Gry planszowe i komputerowe.
5. Origami modułowe .
6. Czytanie bajek i rysowanie ilustracji.



7. Zajęcia plastyczne – lepienie z plasteliny.
8. Kalambury – postacie bajkowe.

MiGBP w Niemczy Filia w Przerzeczynie Zdroju

1. Wakacyjne czytanie – wesołe opowieści.
2. Poznajemy świat z Nelą – małą reporterką.
3. Gra terenowa – poszukiwanie skarbów.
4. Zgaduj – zgadula – rebusy,kalambury,zagadki.
5. Gry planszowe , puzzle.
6. Gry ruchowe integrujące grupę np. Ludzie do ludzi, Komenda rakieta, Węzeł,Jako tako i 

inne.
7. Zabawy rozwijające spostrzegawczość.
8. Gry sportowe na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej.
9. Zajęcia plastyczne – malujemy kolorowy świat.
10. Asfaltowe kredowanie.
11. Obrazy z suszonych kwiatów.
12. Nasi domowi ulubieńcy – zajęcia z masą solną.
13. Malowanie solą.
14. W świeci origami.
15. Zajęcia kulinarne.

Część zajęć realizowana będzie przy współpracy ze świetlicą środowiskową w Przerzeczynie 
Zdroju.

MiGBP w Niemczy Filia w Wilkowie Wielkim.

1. Wycieczka na starą cegielnię w Wilkowie.- wspólnie ze świetlicą środowiskową.
      2.    Malowanie farbami witrażowymi na szkle.
      3 .  Zajęcia rytmiczno-ruchowe przy muzyce.
      4 . Książka jest dobra na wszystko. Wybieramy książkę na lato, do wspólnego, głośnego  
           czytania -zajęcia we współpracy ze świetlicą. 
      5. Tworzenie obrazów z zastosowaniem różnych technik: malowanie, naklejanie wełny i  
           guzików.
      6.  Nauka piosenek. Wspólne śpiewanie przy gitarze.

7. Poznajemy, z książek, kulturę parzenia i picia herbaty w różnych stronach świata.8.
8.  Rozgrywki gier planszowych z nagrodami.

     9.  Głośne czytanie wierszy. Przepisywanie tekstu i wystawa w holu.
    10.  Nauka tańca. Podstawowe kroki. Głośne czytanie na temat historii tańców polskich.
         Pokaz"mistrzów"- zaprosimy zaprzyjaźnioną parę.
     11. Malowanki dla dzieci  i dorosłych. Duże plansze. Rodzinne malowanie.

12. Wyszywanie muliną fartuszków dla Koła Gospodyń Wiejskich "Wilkowianki".



Plan Pracy Świetlicy Środowiskowej w Wilkowie - Wielkim 
na okres wakacji 2019 r.
Lipiec 2019

                              tematyka
1. Bezpieczeństwo podczas wakacji: ćwiczymy telefony alarmowe
2. 2. Spacer ulicami naszej miejscowości: wycieczka piesza na cegielnię (wspólnie z 

biblioteką.
3. Międzynarodowy Dzień Psa – rysujemy, fotografujemy nasze pupile
4. Warsztaty Kulinarne- coś dla ochłody – robimy lemoniadę
5. Książka jest dobra na wszystko. Wizyta w bibliotece, wybieramy książkę na lato.

   8-9.  Kwiatki, bratki i stokrotki. Wianki, ozdoby z polnych kwiatów.
   10.  książka na lato. Krzyżówki,  rebusy, łamigłówki czyli wysiłek umysłowy dla naszej głowy.
11- 12. Bajki z morałem. Oglądamy filmy.
23. Polskie tradycje kulinarne: świetlicowe kiszenie ogórków.
24-25. „Biedroneczki są w kropeczki” – prace na kapslach.
26. Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu sportowego
29-31. domowe SPA: robimy własny peeling.
Sierpień  2019
1 . Nasze środowisko – nasza sprawa. Porządki na świetlicy i boisku.
2. Gry i zabawy stolikowe. Układanie puzzli na czas
5. Wśród pól i łąk. Zakładamy zielnik
8. W krainie bajek. Czytamy książkę na lato.
9. Konkurs śmiechu i zagadek. Kalambury, krzyżówki.
12. Warsztaty kulinarne. Kuchnie świata – salatka grecka. Dobre maniery przy stole.
12. Warsztaty kulinarne. Kuchnie świata – sałatka grecka. Dobre maniery przy stole.
19. Kuchnie świata. Poznajemy tureckie smaki.
20-23. Poznajemy struktury przedmiotu. Technika frotażu.
26-27. Dary lata z sadu, ogrodu i lasu. Prace plastyczne.
28. wycieczka po okolicy połączona z pożegnalnym ogniskiem.
29- 31. Czytamy książkę na lato. Gry i zabawy.

Plan pracy oraz terminy zajęć będą dostosowane do potrzeb i upodobań uczestników. 
Plan wakacyjny jest elastyczny i i może zmienić się w zależności od pogody.
W przypadku zainteresowania uczestników istnieje możliwość zorganizowania 
grupowego wyjazdu na basen, do kina lub miejsc wybranych przez uczestników 
podczas zajęć np. Dzieciolandia – Bielawa.



WAKACYJNY PLAN ZAJĘĆ
Świetlica Środowiskowa w Niemczy
1 .07
Pn.

Zajęcia historyczno – archeologiczne. Atrakcje Niemczy, zabytki, ciekawostki.  

2. 07
wt

Warsztaty modelarskie. 
Wycieczka na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Niemczy.

3. 07
śr

Warsztaty rękodzieła – dekoracje dożynkowe, zboża, kwiaty. Plan udekorowania Niemczy na 
Dożynki Wojewódzkie.

4.07
czw.

Zajęcia taneczne przy muzyce lub gry i zabawy na Zielonce.

5.07
Pt.

KONKURS FOTOGRAFICZNY- spacer po  Niemczy  i wykonywanie zdjęć atrakcji miasta, - 
nagroda prezentacja zdjęć na wystawie dożynkowej.

8.07
Pon.

Warsztaty rękodzieła – dekoracje dożynkowe, zboża, kwiaty. Plan udekorowania Niemczy na 
Dożynki Wojewódzkie.

9,07
Wt.

Warsztaty modelarskie.
Gry i zabawy bilard, piłkarzyki.

10,07
śr

Filmowa środa – projekcje filmów i bajek. oraz bibułkowe wariacje: warsztaty dla dzieci, których 
celem jest zapoznanie z ludową tradycją bibułkarstwa, pokaz wytwarzania kwiatów, rozwijanie 
zdolności manualnych.

11,07
Czw.

Wycieczka do Gilowa: dolina Tatarska i platforma widokowa lub plac zabaw w Gilowie.
Ewentualnie piesza wycieczka  do Przerzeczyna- Zdroju, epitafia  – ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.

12,07
pt

Quiz: Wiem o Niemczy prawie wszystko. Nagrody dla najlepszych uczestników.

Plan pracy oraz terminy zajęć będą dostosowane do potrzeb i upodobań uczestników. 
Plan wakacyjny jest elastyczny i i może zmienić się w zależności od pogody.
W przypadku zainteresowania uczestników istnieje możliwość zorganizowania 
grupowego wyjazdu na basen, do kina lub miejsc wybranych przez uczestników 
podczas zajęć np. Dzieciolandia – Bielawa.



PLAN PRACY -WAKACJE 2019 
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W  PRZERZECZYNIE - ZDROJU
         

                    1 TYDZIEŃ  01.07-05.07

  Bezpieczne wakacje."Jak mądrze wypoczywać w górach, nad morzem,w domu?" -celem 
zajęć jest  
przekonanie dzieci do podejmowania bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.
-poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa
-przypomnienie podstawowych numerów alarmowych
-tworzenie kodeksu bezpiecznych i udanych wakacji
-odgrywanie zainscenizowanych telefonów do policji,
 straży pożarnej, pogotowia ratunkowego wg. określonych zasad
-zagadki i krzyżówki związane z bezpieczeństwem
- swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji oraz własnych doświadczeń
- wykonanie plakatu metodą collage
ZAJĘCIA PROWADZONE WSPÓLNIE Z UCZENNICĄ  L.O.O PROFILU
BIOLOGICZNO - CHEMICZNYM Z ELEMENTAMI POMOCY MEDYCZNEJ.
  
               
                  2 TYDZIEŃ 08.07-12.07

- Książka na wakacje-wyjście do Biblioteki-wypożyczamy książkę na wakacje.
- Zabawa w skręcanie, modelowanie balonów.
- Herbaciany Klub Filmowy-pokaz filmów animowanych dla dzieci przy herbatce
- Zajęcia kulinarne - pieczenie ciasteczek.
- Zajęcia artystyczne- tworzymy bransoletki.

                    3 TYDZIEŃ 15.07-19.07

- Zajęcia plastyczno-techniczne "Jestem artystą-maluję farbami",
  Zdrowa żywność - zdrowe ciało"
- Zajęcia kulinarne" Zdrowe jedzonko-co powinniśmy jeść?"-
przygotowanie sałatek warzywno-owocowych
(przypomnienie zasad zachowania higieny i bezpieczeństwa w czasie pracy w kuchni)
- Wycieczka nad rzekę w poszukiwaniu fantastycznych kamieni.
- Postacie wyczarowane z fantastycznych kamieni - zajęcia plastyczne.

                  4 TYDZIEŃ 22.07-26.07

- Zajęcia artystyczne-tworzymy broszki.
- Przypomnienie i utrwalenie bezpiecznego poruszania się po drogach
poza świetlicą, jak również bezpiecznego poruszania się w świetlicy-pogadanka.
- Jan Brzechwa i jego wiersze
- Lepienie z gliny bohaterów wiersza Jana Brzechwy "Na straganie"
- Zajęcia kulinarne Gofry z bitą śmietaną.

                     5 TYDZIEŃ 29.07-02.08



- Bukiety z suszonych kwiatów.
- Spacery po okolicy.
- Zajęcia plastyczne-" Mój przyjaciel "- karykatura z użyciem pasteli.
- Książka na wakacje-wyjście do Biblioteki- wypożyczamy książkę
  Marii Kownackiej" Plastusiowy pamiętnik "
- Lepienie z gliny bohaterów książki Marii Kownackiej
  "Plastusiowy pamiętnik "
- Zajęcia kulinarne- kolorowa pizza.
  

                     6 TYDZIEŃ 05.08- 09.

- Zajęcia plastyczno -techniczne "Zwierzęta są wśród nas"
    (origami)
- Zabawa z masą solną, rysunki malowanki
- Malowanie twarzy. 
- Rysowanie w plenerze kredą
- wyjście do Biblioteki- wypożyczamy książkę
  " Nela mała reporterka"

    
                   7 TYDZIEŃ 12.08-16.08
  
- Grill z pieczeniem kiełbasek
- Bukiety z suszonych kwiatów
- Zajęcia plastyczne-wykonywanie wydzieranek z kolorowego papieru
  (tematyka dowolna)
-Spacer po okolicy- wędrówki z mapą
"W poszukiwaniu ukrytego skarbu "
- Zajęcia kulinarne - naleśniki z owocami.


