
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W OBIDZY W OKRESIE WAKACJI OTWARTA BĘDZIE  

W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 

 

27.06.2016 r. – 30.06.2016 r. 
1. Powitanie wakacji – gry i zabawy ruchowe w terenie. 
2. Pogadanka na temat właściwego zachowania się w przypadku ukąszeń, 
skaleczeń, zwichnięć, złamań itp. 
3. Zorganizowanie konkursu  plastycznego „Moje wakacje”. 
4. Gry i zabawy świetlicowe. 
 
01.07.2016 r. – 08.07.2016 r. 
1. Dekoracja sali świetlicowej –konkursy plastyczne – „Lato na wsi”.  
2. Zorganizowanie turnieju gry w tenisa stołowego, piłkarzyków w różnych 
grupach wiekowych. 
3. Organizowanie gier i zabaw świetlicowych. 
4. Przygotowywanie się do obchodów „Dnia Policjanta”- wykonywanie   
plakatów dowolną techniką na temat : 
 a) „Bezpieczna droga w mojej okolicy” 
 b) „Policjant stróżem prawa” 
5. Zapoznanie się ze znakami drogowymi, ważniejszymi przepisami ruchu 
drogowego z wykorzystaniem gier planszowych. 
 
11.07.2016 r. – 15.07.2016 r. 
1. Konkurs gier planszowych oraz turniej rozgrywek w tenisa stołowego, 
piłkarzyków. 
2. Wycieczka po okolicy połączona z obserwacją terenu – „Co się zmieniło 
w mojej miejscowości”. 
3. Poszukujemy informacji związanych z historią naszej miejscowości i regionu. 
4. Wykonanie albumu „Obidza wczoraj i dziś”. 
5. Zorganizowanie konkursu o naszym regionie. 
 
18.07.2016 r. - 29.07.2016 r. URLOP WYPOCZYNKOWY 
 
01.08.2016 r. - 05.08.2016r. 
1. Zorganizowanie wycieczki szlakiem papieża Jana Pawła II (Błyszcz) 
2. Organizowanie gier i zabaw świetlicowych. 

3. Zorganizowanie konkursu recytatorskiego. Czytamy wiersze miejscowego 
poety Bronka z Obidzy. 
4. Rozwijanie młodych talentów próby tworzenia poezji. 
5. Oglądanie filmów przyrodniczych. 
 
08.08.2016 r. – 12.08.2016r. 
1. Wycieczka po okolicy połączona z zabawami rzutnymi, skocznymi, 
orientacyjno-porządkowymi. 
2. Oglądanie filmów przygodowych – próby tworzenia „Dyskusyjnego klubu 
filmowego”. 
3. Rozgrywki w piłkę ręczną i nożną. 
4. Tworzymy ciekawe opowiadania na temat "Moja wakacyjna przygoda". 
5. Gry i zabawy świetlicowe. 
 
15.08 2016r.-19.08 2016 r. 
1. Organizowanie zajęć ruchowych z elementami tańca i muzyki. 
2. Organizowanie konkursu gier świetlicowych(quizy, gry planszowe, warcaby) 
3. Rozgrywki sportowe w terenie. 
4. Wykonywanie prac artystycznych (glina, masa solna, modelina, plastelina). 
5. Przygotowywanie do turnieju gry w tenisa stołowego. 
 
22.08.2016 r. – 26.08.2016 r. 
1. Gry i zabawy ruchowe w terenie. 
2. Konkurs piosenki wakacyjnej. 
3. „Martwa natura” – konkurs plastyczny – dowolna technika . 
4. Moja wakacyjna przygoda – malowanie farbami . 
5. Zabawy i gry świetlicowe.  
 
29.08.2016 r. – 31.08.2016 r. 
1. Z okazji „Dnia Postaci z Bajek” wykonywanie z masy solnej, plasteliny, 
modeliny ulubionych bohaterów. 
2. Turniej gry tenisa stołowego w różnych grupach wiekowych.  
3. Z muzyką i śpiewem przy ognisku żegnamy wakacje.



 


