
PLAN ZAJĘĆ * FERIE 2017 
Świetlica Wiejska w Bartkowie 

instruktor: Elżbieta Kasprzyk 
 

 

W czasie ferii zimowych świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00-14.00 (oraz w czwartki 
dodatkowo w godz. 16.00-21.00) z wyjątkiem wycieczek i wyjazdów. 
 
 

tytuł: „Coś z niczego” 
poniedziałek 13 lutego 
godz. 10.00-13.00 
kartka walentynkowa – z resztek kolorowych papierów, kartonów, koronek itp. metodą scrapbookingu wykonamy kartki na 
walentynki 
 
wtorek 14 lutego 
godz. 9.00-13.00 
wyjazd do Papugarni w Szczecinie 
 
środa 15 lutego 
godz. 9.45-13.00 
wyjazd do biblioteki w Pniewie: zajęcia z biblioterapii, wykonamy zakładki do książek 
 
czwartek 16 lutego 
godz. 10.00-13.00 
album z rolek – z rolek po papierze toaletowym i resztek papierów kolorowych wykonamy metodą scrapbookingu 
minialbumy (uczestnicy zajęć przynoszą kilka rolek po papierze toaletowym) 
      
piątek 17 lutego 
godz. 10.00-13.00 
podkładka ze starych koszulek bawełnianych – z porwanych w paski starych koszulek utkamy kolorowe podkładki pod kubek 
lub talerz (uczestnicy zajęć przynoszą stare podkoszulki). Na zajęcia przyjeżdżają również dzieci z Pniewa 
 
poniedziałek 20 lutego 
godz. 10.00-13.00 
ogródek ziołowy -metodą decoupage ozdobimy koszyczki po truskawkach i zasiejemy w nich nasiona ziół (uczestnicy zajęć  
przynoszą koszyczek po truskawkach, nasiona ziół, cebulę, pietruszkę) 
 
wtorek 21 lutego 
godz. 10.00-13.00 
wiklina papierowa - ze starych gazet wykonamy osłonka na doniczkę (uczestnicy zajęć przynoszą stare gazety) 
      
środa 22 lutego 
godz. 10.00-13.00 
ogródek ziołowy - metodą decoupage ozdobimy koszyczki po truskawkach i zasiejemy w nich zioła (uczestnicy zajęć  
przynoszą koszyczek po truskawkach, nasiona ziół, cebulę, pietruszkę itp.) 
 
czwartek 23 lutego 
godz. 10.00-13.00 
zajęcia z doradcą zawodowym z wykorzystaniem gry "CV. Co by było gdyby..." (prow. Dorota Olszak, pracownik centrum 
kariery zawodowej). Ewentualnie filmy dotyczące szybkiego uczenia się i zapamiętywania albo filmy z cyklu "Kalejdoskop 
zawodów", bądź przeprowadzenie zajęcia o tym, jak wybierać szkołę i dalszą ścieżkę edukacyjno-zawodową 
 
piątek 24 lutego 
godz. 10.00-13.00 
róże z wytłaczanek po jajkach - z wytłaczanek po jajkach wykonamy róże, które mogą posłużyć jako element ozdobny i 
wykończeniowy innych prac plastycznych (uczestnicy zajęć przynoszą wytłaczanki po jajkach). Na zajęcia przyjeżdżają 
seniorzy z DDP Senior - Wigor 


