PLAN FERII MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WĘGLIŃCU

DOM KULTURY W RUSZOWIE
„Nasze granice i możliwości – rób to co KOCHASZ”
I TYDZIEŃ: „ Nasze granice i Możliwości”
13.02.2017r. - 12.00 – 16.00- Rozpoczęcie zimowiska – Spotkanie z Policją ( omówienie zasad, wspólne układanie regulaminu zimowiska, gry i zabawy ruchowe);
14.02.2017r. - od 12.00 do 15.00 - 15.02.- Warsztat dwudniowy z noclegiem dla dzieci i młodzieży – „Promocja zdrowego stylu życia oraz pogadanki na temat zagrożeń używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych” ( dzieci same będą robić zakupy i przygotowywać
posiłki);
16.02.2017r. – 9.00 - ? wieczór- Wycieczka autokarowa do Karpacza ( zwiedzanie oraz zabawy na basenie w Sandra Spa);
17.02.2017r. – 12.00 – 16.00- Przygotowania do zabawy karnawałowej (dzieci będą wykonywać samodzielnie maski oraz dekoracje do ustrojenia sali na zabawę) .
II TYDZIEŃ: „ Rób to co Kochasz”
20.02.2017r. – 12.00 – 17.00- „ Handel jak taniec”( spotkanie z p. Edytą Petrunio oraz
zumba);
21.02.2017r. – 13.00 – 18.00- „Sztuka sposób na życie” ( spotkanie z p. Jolantą Kowal oraz
zajęcia na Sali „poduszkowej”);
22.02.2017r. 9.00 – 16.00- wyjazd PKP na lodowisko do Zgorzelca;
23.02.2017r. 10.00 -12.00- „ Magia Przyrody” ( spotkanie z p. Jackiem Okoniem w Nadleśnictwie Ruszów);
14.00 – 19.00- Tłusty czwartek z Kołem Gospodyń Wiejskich + bal karnawałowy (spotkanie
z p. Sebastianem Zwierzem oraz zakończenie ferii).
WĘGLINIECKIE CENTRUM KULTURY

13.02- Gry i zabawy „Zabawy integrujące grupę”, zajęcia muzyczne „Wyobrażenia muzyczne”, zajęcia plastyczne „Kolorowanki”;
14.02 -Gry i zabawy „Gry planszowe”, zajęcia techniczne „Upominki na Walentynki", ajęcia
plastyczne „Kosmos”, „Łąka”;
15.02 -wyjazd na lodowisko lub do kina;
16.02- gry i zabawy „Łamigłówki, labirynty i krzyżówki”, zajęcia techniczne „Pudełko na
skarby”, zajęcia plastyczne „Rysowanie nitką”;
17.02 – Międzynarodowy Dzień Kota- zabawy w bibliotece,
20.02- Przedstawienie „O smoku wawelskim” w wykonaniu KLAP-u z Ruszowa’
gry i zabawy „Łamigłówki, labirynty i krzyżówki”,
21.02- Gry i zabawy „Zabawy ruchowo-sportowe”, gry i zabawy „Gry logiczne”, gry i zabawy „Zabawy interakcyjne”;
22.02- Wyjazd na basen lub do kina
23.02- Pieczemy ciasteczka karnawałowe, zajęcia techniczne „Papierowe zabawki”;
24. 02- NOCOWANIE PRZY DUŻYM EKRANIE 17:00 - 7:30- oglądanie bajek i filmów,
wspólna kolacja, gry i zabawy.

DOM KULTURY I BIBLIOTEKA W CZERWONEJ WODZIE
Zajęcia od godz.12.00 do 14.00
11.02- zabawa dla dzieci ,,Bal przebierańców ", godz. 15.00 - 17.00;
13.02. -konkurs plastyczny ,,Zimowy pejzaż";
14.02.- projekcja bajek dla dzieci;
15.02- tańce integracyjne z różnych stron świata;
16.02.-zajęcia muzyczne z gitarą;
17.02.-zajęcia kulinarne;
20.02.-wyjazd na basen do Osiecznicy;
21.02.-bawimy się w teatrzyk - kukiełki na patyczkach;
22.02.-w plastelinowym świecie - zajęcia plastyczne;
23.02.-zajęcia muzyczne - gry i zabawy;
24.02.-pączki na zakończenie ferii.

FERIE ZIMOWE W DK JAGODZIN
13.02.2017 r. - 24.02.2017 r.

1. Rozpoczęcie ferii: ognisko i pieczenie kiełbasek przy remizie strażackiej.
2. Wieczorno-nocne gry i zabawy w DK Jagodzin (16.00 - 22.00).
3. Wyjazd na basen do Osiecznicy.
4. Gry i zabawy planszowe.
5. Pokazy i nauka pierwszej pomocy.
6. Warsztaty kulinarne.
7. Kulig i ognisko (jak będzie śnieg).
8. Warsztaty plastyczne.
9. Dyskoteka karnawałowa (16.00 - 22.00).
10. Dzień bez komputera.
ŚWIETLICA W ZIELONCE
Godziny pracy 14.00 - 19.00
1.ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE:
-pomysł na oryginalny prezent z okazji WALENTYNEK;
-konkurs plastyczny pt. ,,Zimowy pejzaż ”;
-tworzymy figurki z masy solnej, masy papierowej;
-zabawa wikliną papierową ,orgiami, technika decoupage .
2.RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU:
-obserwacja przyrody w okresie zimowym;
-dokarmianie zwierząt w leśnych paśnikach;
-dokarmianie ptaków.
3.ŚNIEGOWE ZABAWY:
-rzeźby na śniegu ,zabawy śnieżkami ,ognisko z pieczonymi kiełbaskami.
4.ZAJĘCIA EDUKACYJNO –INTEGRACYJNE:
-rozwiązywanie krzyżówek ,zagadek, łamigłówek, rebusów;
-gry planszowe i komputerowe
-kalambury
5.ZAJĘCIA KULINARNE:
-karnawałowe wypieki
-sałatki wykonywane z przepisów dzieci
6.WYCIECZKA NA LODOWISKO/BASEN/KINO
7..SPANKO-CZUWANKO na świetlicy .
8.ZAJĘCIA TANECZNE (hip-hop/zumba)

9. BAL KARNAWAŁOWY (zabawa przy muzyce )
kKonkurs na najciekawszy pomysł przebrania
ŚWIETLICA W PISECZNEJ
Świetlica otwarta w dniach : 13-14.,16.02.,20-21.02., 23.02.2017r.; godziny otwarcia
świetlicy od 13ºº – 17³º
13.02.- turniej w tenisa stołowego i piłkarzyki;
14.02.-zajęcia kulinarne; pieczenie „walentynkowych” ciasteczek;
16.02.-zajęcia manualne; lepienie w glinie;
20.02.-gry i zabawy edukacyjne;
21.02.-pokaz pierwszej pomocy przez strażaków *;
23.02.- zabawy i konkurencje karnawałowe.
* - data pokazu może ulec zmianie

ŚWIETLICA W KOŚCIELNEJ WSI
Świetlica otwarta w dniach 15.02., 17.02., 22.02., 24.02.2017. Godziny otwarcia świetlicy
14°° - 18³°
15.02. - zajęcia kulinarne: pieczenie „walentynkowych” gofrów i naleśników;
17.02.-turniej w piłkarzyki i tenisa stołowego;
22.02.-zajęcia plastyczne: robienie masek na bal karnawałowy;
24.02.-zabawa karnawałowa dla dzieci.
Dodatkowo odbędzie się pokaz pierwszej pomocy prezentowany przez strażaków (data
dokładnie nie ustalona).

BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RUSZOWIE
Ferie w bibliotece będą prowadzone przez członków Koła czytelniczego „Literatka”.
W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.00 -13.00 każdy z członków Koła przygotuje warsztaty służące bliższemu poznaniu się z książką dziecięcą i popularnonaukową.
Będą warsztaty baśniowe, malarskie, filmowe i fotograficzne, modelarskie, logopedyczne,
dziennikarskie, kulinarne i teatralne. W jednym z dni feryjnych członkowie Koła Ludzi Aktywnych „Pirat” z Ruszowa wystąpią dla dzieci z Węglińca z przedstawieniem baśni „O

smoku wawelskim”, a w tłusty czwartek członkinie KGW przeprowadzą warsztaty robienia
pączków i chrustów. Dzieci, będąc pod opieką dorosłych, będą mogły bezpiecznie spędzać
czas, bawić i rozwijać.
BIBLIOTEKA STARY WĘGLINIEC
1. ,,Czytam i tworzę”- na podstawie przeczytanych książek tworzenie dekoracji teatralnych.
2. Gry planszowe i układanie puzzli.
BIBLIOTEKA WĘGLINIEC
Zajęcia w godz. 11.oo-13.00
1.Biblioteka – Bajkoteka. Głośne czytanie książek dla najmłodszych. Tworzenie własnych
ilustracji do przeczytanych wcześniej tekstów.
2.Poczytajki-czytadełka.
3.Wirtualny wszechświat. Zajęcia z wykorzystaniem Internetu. Gry edukacyjne.
4.Obrazki i zagadki dla Jacka i Agatki - łamigłówki dla dzieci.
5.Gry planszowe oraz układanie puzzli
6.Gdzie leży na mapie Węgliniec- Geografia Polski . Praca z atlasem.
7.Bezpieczeństwo dzieci w czasie wolnym.

BIBLIOTEKA W JAGODZINIE
16.02.- ,, Pojazdy kosmiczne " - zajęcia konstrukcyjne z wykorzystaniem materiałów recyklingowych
23 02.-tłusty czwartek - robimy pączki

