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letnich warsztatów  
w świetlicach wiejskich 
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25-29 czerwca 

Świetlica Wiejska 
w Bartkowie 

Elżbieta Kasprzyk 
„Artystyczne podróże” 

 
godz. 10.00-12.00 

 
Zapraszam na  wycieczki piesze lub 

rowerowe, w czasie których będziemy 
malować lub wykonywać zdjęcia ciekawych i 

pięknych miejsc naszej okolicy. Ponadto 
planuję wyjazd do Szczecina do parku 

trampolin.  

Świetlica Wiejska 
w Drzeninie 
Marlena Gwiazda-Gielnik 
„Pieczenie - słodkie i przyjemne wariacje 
kuchenne” 
godz. 14.00-16.00 
 
Nasza świetlica zamieni się na pięć 
wakacyjnych dni we wspaniałą, kolorową 
kuchnię. Każdego dnia będziemy 
własnoręcznie wypiekać babeczki, ciasteczka, 

rogaliki, biszkopty i bezy. 

 
 
 

2-6 lipca 

Świetlica Wiejska 
w Czepinie 

Kazimiera Siwek 
„Z kapustą w roli głównej” 

godz. 10.00-12.00 
 

Nasze warsztaty będą przygotowaniem 
najmłodszych do odbywającej się corocznie 

w naszej miejscowości Biesiady Kapuścianej. 
Przygotujemy zielone pompony z bibuły do 

dekoracji sceny, przygotujemy i spróbujemy 
własnoręcznie wykonanych surówek z 

różnych odmian kapusty. Przygotujemy też 
rekwizyty oraz inscenizację wiersza Jana 

Brzechwy „Na straganie”. 

Świetlica Wiejska 
w Dołgich 
Katarzyna Nowicka 
„Zabawa z włóczką” 
godz. 14.00-16.00 
 
Każdego dnia wakacyjnych warsztatów 
będziemy tworzyć nowoczesne i zabawne 
rzeczy np. laleczki, czapeczki, pompony, 
zwierzaki itp. Ostatniego dnia odbędzie się 
pokaz i pogadanka o tym, co stworzyliśmy z 
włóczki dzisiaj, a co tworzono kiedyś.  

 

 
 
 

9-13 lipca 

Świetlica Wiejska 
w Mielenku Gryfińskim 

Maria Mościcka 
„Biżuteria z pomysłem” 

godz. 15.00-17.00 
 

Podczas zajęć dzieci wykonają 
bransoletki, naszyjniki, breloczki i 

zawieszki. Warsztaty pokażą im, jak 
ciekawie można własnoręcznie 

zaprojektować i wykonać dla siebie lub 
bliskich biżuterię z koralików i innych 

elementów. Dzieci podczas zajęć nauczą 
się pracy z drobnymi elementami, 
łączenia kolorów i komponowania 

różnych elementów biżuterii.  

Świetlica Wiejska 
w Nowym Czarnowie 
Katarzyna Olejniczak 
„Owocowe dania i napoje” 
godz. 15.00-17.00 
 
Zapraszam dzieci na zajęcia, dzięki którym 
nauczą się wykonywać dania z przyniesionych 
przez siebie owoców. Podczas warsztatów 
powstaną m.in. koreczki, lody czy sałatki 
owocowe. Nic nie smakuje tak doskonale, jak 
wykonane samodzielnie potrawy. Każdego 
dnia będziemy je smakować i doskonale się 
bawić.  



 
 
 

16-20 lipca 

Świetlica Wiejska 
w Chwarstnicy 

Iwona Łakomiec 
„Papier-mâché” 

godz. 15.00-17.00 
 

Pięciodniowe warsztaty mające na celu 
zapoznanie uczestników z techniką  

papier-mâché, czyli modelowania z masy 
papierowej. Rozpoczniemy od wspólnego 
przygotowania masy papierowej z wody, 

kleju, mąki i kawałków papieru. Następnie 
dzieci będą mogły ulepić z masy figurki, które 
po wysuszeniu stwardnieją i będzie można je 

ozdobić i pomalować.   

Świetlica Wiejska 
w Sobieradzu 
Danuta Świderek 
„Kordonkowe czary"  
godz. 16.00-18.00 
 
Gorąco zapraszam na pięciodniową przygodę 
z włóczkowym kordonkiem w roli głównej. W 
czasie zajęć wykonamy ażurową włóczkową 
kulę, która wkrótce, dzięki dołączeniu do niej 
płatków i liści wykonanych z drucików i 
starych rajstop - zamieni się w… przepiękny 
kwiat. 

 
 
 

23-27 lipca 

Świetlica Wiejska 
w Starych Brynkach 

Wanda Kozłowska 
„Zanim wyrzucisz do kosza” 

godz. 11.00-13.00 
 

Warsztaty będą miały na celu wykorzystanie 
różnorodnych odpadów, które zazwyczaj 

wyrzucamy. My wykorzystamy je do zabawy, 
czy jako materiał do zajęć plastycznych. 

Pokusimy się także o inspiracje kulinarne. 
Charakter zajęć będzie miał na celu 

pobudzenie wyobraźni, a także zmysłu 
praktycznego. 

 

 
 
 

30 lipca - 3 sierpnia 

Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

Barbara Kłonowska 
„Roztańczone wakacje” 

godz. 11.00-13.00 
 

Podczas pięciodniowych zajęć tanecznych 
pod okiem fachowca, dzieci nauczą się 

choreografii, którą zaprezentują na koniec 
tygodnia swoim bliskim. Warsztaty mają na 

celu pokazanie dzieciom możliwości 
aktywnego ruchowo i wesołego spędzania 

czasu ze swoimi rówieśnikami. 

 Świetlica Wiejska 
w Krajniku 
Dominika Bojko 
„Sportowe zmagania” 
godz. 17.00-19.00 
 
Tym razem nasza miejscowość stanie się 
areną sportową. Każdy dzień poświęcimy 
innej dyscyplinie sportowej. W planach mamy 
m.in. rozgrywki siatkówki, koszykówki, piłki 
nożnej oraz biegi z przeszkodami. W pełni 
będziemy korzystać z zalet lata, słońca, 
świeżego powietrza i wakacji.  

 
 
 

6-10 sierpnia 

Świetlica Wiejska 
w Sobiemyślu 

Katarzyna Nowicka 
„Zabawa z włóczką” 

godz. 14.00-16.00 
 

Każdego dnia wakacyjnych warsztatów 
będziemy tworzyć nowoczesne i zabawne 

rzeczy np. laleczki, czapeczki, pompony, 
zwierzaki itp. Ostatniego dnia odbędzie się 

pokaz i pogadanka o tym, co stworzyliśmy z 
włóczki dzisiaj, a co tworzono kiedyś .  

 

 
 
 

20-24 sierpnia 

Świetlica Wiejska 
w Wełtyniu 

Marta Nowak 
„Wakacje na sportowo"  

godz. 10.00-12.00 
 

Świetlica Wiejska 
w Borzymiu 
Małgorzata Grzegorzewska 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
godz. 11.00-13.00 

 



Tym razem świetlica wiejska i jej okolice 
zamienią się w miejsce rozgrywek 

sportowych. W programie naszych 
pięciodniowych wakacyjnych spotkań 

odbędą się mecze piłki nożnej, piłki 
siatkowej, turniej ping-ponga, zabawy i gry 

dla najmłodszych, a dla chętnych także 
malowania boiska przed świetlicą przy użyciu 

kredy.    

Każdego dnia będziemy uprawiać inną 
dyscyplinę sportową. Będzie piłka siatkowa,  
rajd rowerowy z piknikiem na łonie natury,  
piłka nożna, baseball, klasy, guma. Wakacyjne 
spotkania zakończymy opowieściami przy 
kiełbasce z ogniska. 

 
 
 

27-31 sierpnia 

Świetlica Wiejska 
w Daleszewie 

Joanna Żmuda 
  „Zdrowa żywność” 

godz. 10.00-12.00 
 

Pięciodniowe warsztaty mają na celu 
pokazanie, że zdrowa żywność wcale nie 

musi być niesmaczna. Samodzielnie 
przygotujemy frytki z batatów, ciasto 

marchewkowe, ciasteczka owsiane oraz 
wiele innych zdrowych, ale i dobrych dań. 

Świetlica Wiejska 
w Wirowie 
Magdalena Włodarczak 
„Wirowskie wędrówki oraz gry i zabawy 
"  
godz. 17.00-19.00 
 
Podczas pięciodniowych zajęć będziemy 
bawić się w odkrywców Wirowa. Wspólne 
wędrówki po lesie oraz gry i zabawy będą 
dobrą możliwością do integrowania się dzieci 
z naszej wsi. Kolejność aktywności ustalana 
będzie na bieżąco w zależności od ilości 
dzieci. 

 


