
Plan zajęć dla dzieci „Ferie zimowe 2021”
…..................................................................
Termin: 4 styczeń – 15 styczeń 2021
 
data Rodzaj zajęć Wyjazd/wyjście

godz.
Co należy
zabrać

    
4.01.
poniedział.

1.spotkanie z pracownikami Policji na temat
bezpiecznych ferii.       
2.przedstawienie regulaminów wypoczynku
i zapoznanie z kadrą  grupy uczestników
3.warsztaty artystyczne/technika pouringu
4.zajęcia świetlicowe

Itaka,Cegiełka
 
godz.9.00-15.00

Drugie
śniadanie,na-
poje
maseczki

5.01.
wtorek

1 Wyjazd do Królowe/ Alpakaland-
spotkanie z alpakami/ mamy możliwość
poznania natury alpak  poprzez wizytę w
stajni, podczas spacerów ze zwierzętami
oraz ich karmienia . Alpaki cechuje
ogromna inteligencja, praca z nimi wycisza
i daje dużo radości. Posłuchamy opowieści
o tym gdzie żyją, skąd pochodzą, co lubią...
jaka jest wełna z alpaki.

Zbiórka w
Klubach 9.00,
wyjazd 9.30,
powrót 15.00

Drugie
śniadanie,
napoje, ciepłe
ubranie,

6.01.
środa

Święto Trzech Króli   

7.01.
czwartek

1.Wisła -Czarne wyjazd na kulig, który
prowadzi jedną z najpiękniejszych dolin
beskidzkich – Doliną Białej Wisełki.
Zaprzęgi konne,
Po sannie ogrzejemy się w kolibie
góralskiej przy ognisku/ pieczenie
kiełbasek/

godz.8.00,powrót
ok.16.00

Spodnie
ocieplacze,
rękawice,
czapki, ciepłe
kurtki, prowiant

8.01.
piątek

1.wyjście na lodowisko
2.Warsztaty artystyczne/bębniarskie
Warsztaty gry na bębnach afrykańskich
integrują, eliminują stress, wyciszają i dają
dużą dawkę pozytywnej energii
uczestnikom:)

Godz. 9.00-15.00 Ubiór
stosowny  do
programu.
Drugie
śniadanie

9,10.01
sobota,niedziela

weekend   

11.01.
poniedział

1.warsztaty mydlarskie: dzieci poznają
historie mydła, każdy uczestnik otrzyma
foremki do wykreowania 2 mydełek według
własnej kompozycji,wybranych kolorów i
dodatków.
Wykonane mydełka każdy zabiera do
domu.
2.wyjście na lodowisko

9.00-15.00 Ubiór
stosowny  do
programu.
Drugie
śniadanie

12.01.
wtorek

1. wyjazd do Radlina-Park Trampolin
zabawa i korzystanie z atrakcji miejsca, pod
opieką instruktorów miejsca.

 
9.00-15.00

Ubiór
stosowny  do
programu.
Drugie
śniadanie



13.01.
środa

1.malowanie na folii/stretch, temat „Las
zimą”, praca zbiorowa w grupach.
2. lodowisko/prosimy zabrać łyżwy

9.00-15.00 Ubiór stosowny
do programu.
Drugie śniad.

14.01.
czwartek

Kubalonka wyjazd na sanki/ prosimy zabrać
sprzęt
 
gorąca czekolada,herbata

8.00-16.00 Spodnie
ocieplacze,
rękawice,
czapki, ciepłe
kurtki, prowiant,
zabrać ślizgi ,
jabłuszka!do
zabawy na
śniegu

15.01.
piątek

Warsztaty bębniarskie/ Warsztaty gry na
bębnach afrykańskich integrują, eliminują stress,
wyciszają i dają dużą dawkę pozytywnej energii
uczestnikom:)
prowadzi animator, muzyk, nauczyciel-pasjonat
afrykańskich rytmów.
 
dyplomy uczestnictwa
 

9.00-15.00 Ubiór stosowny
do programu.
Drugie śniad.

 
UWAGA: dziecko na czas trwania wycieczki/wyjścia  musi  mieć:

●        zapewniony prowiant i napoje niegazowane,

●        odpowiedni ubiór do zmiennych warunków pogodowych oraz dostosowany do programu     

              wycieczki

●        indywidualną maseczkę do osłony ust i nosa

●        wyjazdy na wycieczki wg programu, w autokarze obowiązuje maseczka do osłony ust i nosa.

 

●         
Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące wypoczynku dziecka prosimy zgłaszać Organizatorowi:

1. Klub Osiedlowy „Itaka” ul. Pracy 21 , tel. +48 884 134 019  lub kierownikowi wypoczynku

●                     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu lub odwołanie zajęć z przyczyn od nas

niezależnych.

 

 

*projekt dofinansowany przez Miasto Racibórz
 


