
Lipiec 2013 

godziny otwarcia świetlicy młodzieżowej  
w Choruli 

10:00 – 14:00 

I TYDZIEŃ (1.07.br – 5.07.br  OPRÓCZ 2.07 - WTOREK) 

Gry i zabawy na podwórku. Przypomnienie i omówienie zasad 
bezpieczeństwa podczas wakacji w świetlicy i poza nią oraz 
przypomnienie zachowania w czasie wycieczki oraz autokarem.  
Odwiedziny w zaprzyjaźnionych świetlicach. 
  
 

II TYDZIE Ń (8.07.br – 12.07.br   OPRÓCZ 9.07 - WTOREK) 
 

Wizyta w bibliotece, gry planszowe, wyjście na lody. Wyjazd na basen w 
Gogolinie lub Krapkowicach(w zależności od pogody). Zapoznanie się z 
historią Choruli, wyjście na spacer, wykonanie prac plastycznych 
dowolną techniką. 
 

III TYDZIE Ń (15.07.br – 19.07.br  OPRÓCZ 16.07 - WTOREK) 
 

Uczymy się gotować! Robimy naleśniki, pizzę, ciasto. Spacer w lesie. Gry 
na powietrzu i zabawa na placu zabaw. Zajęcia z masy solnej.  
 

IV TYDZIEŃ (22.07.br – 26.07.br   OPRÓCZ  23.07 - WTOREK) 
 

Zabawy dowolne, sprzątanie obejścia wokół świetlicy. Wyjazd do kina z 
innymi świetlicami (dokładny termin wyjazdu oraz tytuł filmu podane 
będą później). Turniej tenisa stołowego, piłkarzyków, siatkówki i bilard. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Lipiec/Sierpień 2013 
godziny otwarcia 

10:00 – 14:00 
 
I TYDZIEŃ (29.07.br – 2.08.br  OPRÓCZ 30.07 - WTOREK) 
 

Odwiedziny w zaprzyjaźnionej świetlicy w Malni. Malowanie na szkle, 
malowanie farbami. Aerobik w świetlicy. Czytanie bajek, książek, 
czasopism. Turniej rozwiązywania rebusów, zagadek i krzyżówek. 
 

II TYDZIE Ń (5.08.br – 9.08.br  OPRÓCZ 6.08 - WTOREK) 
 
Wyjazd na basen w Gogolinie lub Krapkowicach (w zależności od 
pogody). Wyjście na lody. Zabawy na placu zabaw. Wykonywanie 
koszyczków z wikliny papierowej.  Robimy sałatkę owocową.  
 

III TYDZIE Ń (12.08.br – 16.08.br  OPRÓCZ 13.08 - WTOREK) 
 

Wybory MISS świetlicy. BEAUTY DAY – dzień nie tylko dla dziewczyn 
ale i chłopaków. Spa w świetlicy. Konkurs na najlepszą fryzurę. Robimy 
kanapki i sałatki warzywne. 
 

IV TYDZIEŃ (19.08.br – 23.08.br  OPRÓCZ 20.08 – WTOREK i 22,23.08) 
 

Sprzątanie świetlicy, dekorowanie jej, zrobienie gazetki tematycznej. 
Wyjście na lody. Wyjazd na basen w Gogolinie lub Krapkowicach (w 
zależności od pogody). Wyjazd do parku wodnego. Wykonanie kwiatów z 
bibuły. Gry i zabawy na podwórku. Piknik na podwórku. 
 
 
 
 



V TYDZIEŃ (26.08.br – 30.0b.br) 
 
Przygotowywania do Dożynek w Gogolinie. Ognisko – pożegnanie 
wakacji. Wspomnienia z wakacji pogadanka, wykonanie prac 
plastycznych. 
 
 
UWAGA!!! 
Planowane wycieczki oraz wyjazdy mogą ulec zmianie. Dokładne 
informacje podawane będą na bieżąco w świetlicy oraz na stronie 
internetowej Choruli. 


