
PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ,,PRZYSTAŃ” W TYLICZU W CZASIE 

FERII ZIMOWYCH 27.01. – 7.02.2020 

 

PONIEDZIAŁEK 27.01 

Rozmowa nt. bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw zimowych; omówienie regulaminu 
bezpieczeństwa podczas wyjść i wycieczek grupowych, w tym jazdy autobusem, podczas 
drogi do celu oraz zachowania się podczas zajęć – kultura osobista; 
- tworzenie zaklęć przywołujących zimę - zajęcia twórcze w parach; 
- zimowe pejzaże- warsztaty plastyczne; 
- projektowanie zimowego stroju – pokaz mody zimowej. 
 
WTOREK 28.01 
,,O tych co zostają i opieki wymagają” – czyli jak dbać o zwierzęta w zimie 
- sposoby i zasady dokarmiania 
- wykonywanie „zimowych” przysmaków,  
- budujemy karmnik z rolek i papieru 
 - gry i zabawy ekologiczne 
- przygotowanie inscenizacji na spotkanie z babciami i dziadkami. 
 
 
ŚRODA 29.01 
Spotkanie przy herbatce z babciami i dziadkami. 
Relaks z planszówkami. 
 
 
CZWARTEK 30.01 
Feryjne Rozgrywki Gier Planszowych – zadania drużynowe z wylosowanych dziedzin wiedzy, 
zimowe kalambury, zaśnieżone krzyżówki, mroźne zagadki, lodowate rebusy. 
Wesołe Miasto Zimy – zabawa integracyjna, historia i zabytki Tylicza, wspólna ,,budowa” 
wesołego miasta z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych. 
Wyjście na lodowisko. 
 
 
PIĄTEK 31.01 
Wyjazd do Krynicy – Zdroju do kina Jaworzyna na film ,, Tajni i fajni” 
Sznurkowe cuda i cudeńka – wykonanie i ozdabianie sznurkami świeczników, miseczek, 
słoików i butelek. 
Zabawy integracyjne. 
 
 
 
 
 
 



PONIEDZIAŁEK  3.02 
 

Co to jest karnawał?  
Karnawałowe zwyczaje w Polsce – prezentacje multimedialne. 
Karnawał na świecie (Rio de Janerio, Wenecja, Londyn).  
Karnawałowa moda – projekty kreacji, wykonywanie masek.  

Zajęcia kulinarne – pieczemy babeczki i muffiny. 
,,Śnieżne igraszki” –zabawy ruchowe na śniegu. 
 
WTOREK 4.02 
Wyjazd do Świetlicy ,,Jutrzenka ‘’ w Mochnaczce Wyżnej na integracyjny bal karnawałowy. 
 
ŚRODA 5.02 
Zapoznanie z warunkami życia ludzi żyjących na Dalekiej Północy. Przyroda surowego klimatu 
Arktyki 
 i Antarktydy – dostrzeganie różnic, szukanie na mapie Bieguna Północnego i  Południowego , 
na podst. opowiadania ,,Nela na kole podbiegunowym”. 
- poszukiwanie biegunów 
- tworzenie wymarzonej góry lodowej 
- krajobraz dalekiej północy – kompozycja przestrzenna. 
Ślady na śniegu – zimowe zabawy integracyjne. 
 
 
CZWARTEK 6.02 
Zima w przysłowiach – kalambury, zgaduj-zgadula. Eko-zgadula – krzyżówki, łamigłówki o 
tematyce ekologicznej. 
Anioły, aniołki, aniołeczki ubrane w ludowe wzorki – figurki z masy solnej. 
Wyjście na lodowisko. 
 
 
PIĄTEK 7.02 
Co to znaczy? – poznawanie znaczenia popularnych powiedzeń  używanych przez dorosłych 
poprzez zabawne historyjki. 
Wybór najsympatyczniejszego uczestnika ferii. 
Konkurs śmiesznych rysunków –zajęcia plastyczne. 
Świetlicowe Igrzyska Zimowe – zabawy i zajęcia na śniegu. 
 
 
PLAN PRACY MOŻE ULEC NIEZNACZNEJ MODYFIKACJI. 


