
 
PLAN ZAJĘĆ CENTRUM AKTYWNOŚCI I ROZWOJU,  

                          ORGANIZOWANYCH PODCZAS  I TYGODNIA FERII ZIMOWYCH 
          

        W razie pytań prosimy dzwonić 

        Joanna Kunicka 71 327 34 70/508 892 085 

 

 

ROZPOCZYNAMY NASZĄ ZIMOWĄ PRZYGODĘ 

 

Poniedziałek  28.01.2019 r.       

10.00  –  Przywitanie wszystkich dzieci – PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ; 

10:15  –  Gry i zabawy integracyjne, warsztaty: wyzwanie dla każdej grupy, warsztaty: artystyczne/muzyczne; 

13.00  –  Obiad; 

13.30  –  Gry i zabawy grupowe na podwórku; 

15.00  –  Podwieczorek i wykonanie dyżurów na koniec dnia; 

15:30  –  Zakończenie; 

 

WARSZTATY I WYZWANIA 

 

Wtorek  29.01.2019 r.      

10.00    –  Otwieramy Świetlicę; 

10:15  –  Gry i zabawy grupowe: wyzwanie dla każdej z grup (zajęcia na zewnątrz) – prosimy o punktualność; 

13.00    –  Obiad; 

13.30   –  Gry i zabawy sportowe/warsztaty kulinarne; 

15.00   –  Podwieczorek i wykonanie dyżurów na koniec dnia; 

15:30     –  Zakończenie; 

 

 

   SZUKAMY ZIMY - JEDZIEMY NA SANKI   

Środa  30.01.2019 r. 

 8:00 – Wyjazd na wycieczkę do Dusznik Zdrój (Jamrozowa Polana), Spalonej, Kłodzka i okolic. 

w programie: zajęcia na świeżym powietrzu, spacery, zjeżdżanie na sankach i jabłuszkach.  

Powrót ok godz. 18.00  

Prosimy, aby tego dnia każde dziecko, wzięło ze sobą ciepłą i nieprzemakalną odzież, czapkę, rękawiczki, 

ciepłe i nieprzemakalne obuwie, prowiant. Wskazane jest wziąć ubrania/obuwie na zmianę (można zostawić je 

w autokarze); można wziąć ze sobą również sanki  

W Kłodzku, w klasztorze oo. Franciszkanów, około godz. 15:30,  dzieci zjedzą obiad. 

 

Prosimy, aby dzieci z chorobą lokomocyjną były zaopatrzone w odpowiednie lekarstwa, które należy 

przekazać wychowawcom na miejscu zbiórki. 

 

 

Czwartek 31.01.2019 r.  

10.00  – Otwieramy Świetlicę; 

10:15  – Gry i zabawy integracyjne/warsztaty artystyczne/muzyczne/sportowe 

13.00  – Obiad 

13.30  – Gry i zabawy grupowe na podwórku;  

15.00  – Podwieczorek i wykonanie dyżurów na koniec dnia; 

15:30  –  Zakończenie  

 

Piątek 01.02.2019 r. 

WYJŚCIE NA BASEN 

  9:00 – Śniadanie 

10:40 – Wyjazd do Aquaparku we Wrocławiu (na pływalni jesteśmy od godz.10:30 do 13:30) 

15:00 – Obiad i podwieczorek 

15:30  – Zakończenie. 

Prosimy aby każde dziecko miało strój kąpielowy, bieliznę na zmianę, ręcznik, klapki, czapkę oraz aktualną 

legitymację szkolną.  

 

* Podczas zajęć obowiązuje regulamin Centrum Rozwoju i Aktywności  - świetlicy Tobiaszki.  

 

 

 



 

PLAN ZAJĘĆ CENTRUM AKTYWNOŚCI I ROZWOJU,  

                          ORGANIZOWANYCH PODCZAS  II TYGODNIA FERII ZIMOWYCH 
 

 

 

WITAJCIE W NASZEJ BAJCE 

Poniedziałek  04.02.2019 r.  

 

10.00  –  Przywitanie wszystkich nowych uczestników ferii – PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ; 

10:15  –  Warsztaty i gry integracyjne, warsztaty artystyczne i muzyczne 

12:00  –  Spotkanie z gośćmi specjalnymi – pokaz ciekawych doświadczeń  
13.10  –  Obiad; 

13.30  –  Gry i zabawy grupowe na podwórku; 

15.00  –  Podwieczorek i wykonanie dyżurów na koniec dnia; 

15:30  –  Zakończenie 

JEDZIEMY NA WYCIECZKĘ DO ZAMKU KSIĄŻ I OKOLIC 

Wtorek  05.02.2019 r.     

 8:00 – Wyjazd na wycieczkę do Zamku Książ i  okolic. 

w programie: odkrywanie tajemnic zamku z przewodnikiem, spacery po górkach (z okolic Sokołowska do 

Andrzejówki), zjeżdżanie na sankach (jeśli warunki pogodowe będą odpowiednie). 

Powrót ok godz. 18.00. 

Podczas wycieczki NIE ZAPEWNIAMY OBIADU; każde dziecko będzie miało możliwość kupienia sobie obiadu 

w schronisku Andrzejówka, lub zjedzeniu tam własnego prowiantu. 

Prosimy, aby tego dnia każde dziecko, wzięło ze sobą ciepłą i nieprzemakalną odzież, czapkę, rękawiczki, 

ciepłe i nieprzemakalne obuwie, prowiant. Wskazane jest wziąć ubrania/obuwie na zmianę (można zostawić je 

w autokarze); można wziąć ze sobą również sanki  

Prosimy, aby dzieci z chorobą lokomocyjną były zaopatrzone w odpowiednie lekarstwa, które należy 

przekazać wychowawcom na miejscu zbiórki. 

 

Środa 06.02.2019 r.      

10.00    –  Otwieramy Świetlicę, gry i zabawy; 

10:15  –  Warsztaty: kulinarne/zręcznościowo-sportowe/gry planszowe (do wyboru) 

13.00    –  Obiad; 

13.30   –  Gry i zabawy grupowe na podwórku/warsztaty artystyczne w świetlicy; 

15.00   –  Podwieczorek i wykonanie dyżurów na koniec dnia; 

15:30     –  Zakończenie; 

 

Czwartek 07.02.2019 r.  

10.00    –  Otwieramy Świetlicę 

10:05    – Wyjście do Parku Rozrywki dla dzieci „Loopy’s Word” przy ul. Czekoladowej –  

PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ 

W parku grupa będzie przez 2,5 godziny. 

15.00    –  Obiad, podwieczorek, dyżury. 

15:30    – Zakończenie  

Prosimy, aby tego dnia każde dziecko wzięło ze sobą aktualną legitymację szkolną oraz picie.  

 

Piątek 08.02.2019 r.      

10.00  –  Otwieramy Świetlicę; 

10:15  –  Gry i zabawy, przygotowania do wielkiego balu; 

11.00  –  Bal Karnawałowy (tańce, gry i zabawy); 

14.45  –  Obiad, podwieczorek i podsumowanie wspólnej zabawy podczas ferii 

Podwieczorek i wykonanie dyżurów na koniec dnia; 

15:30  –  Wykonanie dyżurów i zakończenie 

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE NA ZAJĘCIA CENTRUM 

Chętnych zapraszamy po karty zgłoszeniowe, płatności można dokonać do dnia 25.01.2019 r. 

 

Opłata za jeden tydzień zajęć zimowych: 

50 zł – dla dzieci zapisanych i regularnie uczęszczających do Centrum – Świetlicy Tobiaszki.  

75 zł –  dla dzieci spoza Centrum – Świetlicy Tobiaszki 

Środki przeznaczone są na dopłatę do wyjść i wycieczek   

 

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Wrocław oraz ze środków własnych Fundacji 


