ŚWIETLICA WIEJSKA RYCZÓW, PÓŁWIEŚ
2-6 LIPCA
-przywitanie wakacji
- nauka piosenki pt. ,,WAKACJE”
-gazetka na temat wakacji, najciekawsze miejsca w Polsce
-najpiękniejsza miejsca w Polsce- praca plastyczna
-poznawanie się z nowymi dziećmi poprzez zabawę metodą ,, Obok mnie jest wolne miejsce,
więc zapraszam na nie dziecko, które…”
-wspólne zabawy w świetlicy
9-13 LIPCA
-,,kwiatki szczęścia”- dzieci na karteczkach wypisują co daje szczęście człowiekowi, wartości
te przyklejają na dużych płatkach kwiatu
-jaka to melodia- konkurs muzyczny
-kartka z wakacji- projektujemy własne kartki wakacyjne
-dzień bez telefonu komórkowego- wykonanie gigantycznych telefonów z pudełek
-piątek trzynastego- rozmowy na temat przesądów
-zabawy na świeżym powietrzu
16- 20 LIPCA
-dzień Czerwonego Kapturka, Kubusia Puchatka i Włóczykija- turniej międzyświetlicowy ze
znajomości treści lektur o podanych tytułach. Ponad to konkursy, zabawa dla wszystkich
-gigant motyle- praca techniczna- dekorowanie świetlicy
-podchody- zabawa w okolicy
-gry stolikowe
23- 27 LIPCA
-dzień policjanta- rozmowa z policjantami, wykonanie laurek i upominków dla policjantów z
okazji ich święta, gazetka
-sałatka owocowa- robimy sałatki z ulubionych owoców
-konkursy sprawnościowe na świeżym powietrzu
-podchody
30 LIPCA- 3 SIERPNIA
-grzybobranie- poznajemy grzyby jadalne i trujące, gazetka, malowanie grzybów- praca
plastyczna
-malowanie na szkle
-szansa na sukces- konkurs muzyczny
-mistrz ortografii- konkurs, dyktando ortograficzne- walka o tytuł Mistrza ortografii
6-10 SIERPNIA
-przyroda wokół nas: zwierzęta i rośliny chronione, ciekawostki przyrodnicze, quiz
przyrodniczy
-wycieczka rowerowa po okolicy, piknik na polanie, gry, zabawy ruchowe
-malujemy palcami swoje ulubione zwierzątka
-śmigus- dyngus latem- zabawa przy świetlicy
-zawody sprawnościowe na świeżym powietrzu

13- 17 SIERPNIA
-malowanie przy użyciu szablonów- zdobienie świetlicy
-logo świetlicy- burza mózgów, projektujemy i wybieramy logo naszej świetlicy
-praca plastyczna- logo świetlicy- wydzieranka
-mój ulubiony piosenkarz, piosenkarka- indywidualne gazetki o gwiazdach muzycznych
20- 24 SIERPNIA
-miss świetlicy- wybory Miss i Mistera świetlicy 2012
-moje paluszki potrafią ulepić wszystko- zabawa z plasteliną
-budujemy zamki z piasku- konkurs w grupach
-jaka to melodia- konkurs
27- 31 SIERPNIA
-podsumowanie wakacji
-ognisko na zakończenie wakacji
-dyskoteka z dziećmi z innych świetlic na zakończenie wakacji
-rozdanie nagród

