
Świetlica w Dobrej - Lipiec  2017 
 
3 lipca  - Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”  

4 lipca – „Kto może być dla mnie wilkiem” – edukacyjna zabawa o bezpiecznym zachowaniu 

              w czasie wakacji 

              5 lipca (środa) – Wyjazd Kina HELIOS w Opolu oraz do McDonalda, opłata 13 zł./os 

        Zbieranie dzieci z przyst. PKS od ok. godz. 9.30 do 10.00, przewidywany wyjazd z Opola ok. godz. 14.30 

           6 lipca – „W poszukiwaniu skarbów” – pełna emocji zabawa w plenerze na terenie  

                          Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej 

          7 lipca – „Wakacyjna Biżuteria” – zajęcia plastyczne przy użyciu guzików, koralików itd. 

 

          10 lipca –„Moje zdrowie, mój skarb”-zajęcia uczące właściwych nawyków dbania o zdrowie 

          11 lipca – „Układamy tangramy” 

    12 lipca (środa) - Wyjazd do Brzegu na ,,Piknik na Florydzie”, opłata 10 zł./os 

          Zbieranie dzieci z przyst. PKS od ok. 6.00 do 6.30, na 7.30 w Brzegu, wyjazd z Brzegu ok. 16.00    

13 lipca – „Magiczne szarady” – rozwiązywanie krzyżówek i zagadek 

14 lipca – Malowanie kamieni – tworzenie biedronek ogrodowych - zajęcia plastyczne 

 

17 lipca - TURNIEJ  TENISA  STOŁOWEGO  

18 lipca – Wycieczka rowerowa – poznajemy okolice naszej wioski – informacje w świetlicy 

19 lipca (środa) - Wyjazd na kąpielisko w Zdzieszowicach, opłata 3 zł./os 

          Zbieranie dzieci z przyst. PKS od ok. 10.00 do 10.30, planowany wyjazd ze Zdzieszowic ok. godz. 16.00 

20 lipca – „Moje aktorskie wystąpienie” – recytacja wierszy Jana Brzechwy 

21 lipca – „Pani Kredka zaprasza” – zajęcia plastyczne, malowanie z zamkniętymi oczami 

 

24 lipca – Rozgrywki piłki nożnej na piasku - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej 

25 lipca – Układanie puzzli na czas – zajęcia grupowe 

26 lipca (środa) - Wyjazd do ZOO i do Afrykanarium we Wrocławiu, zapisy do 21 lipca!!! 

     Zbieranie dzieci z przyst. PKS od ok. 7.00 do 7.30, planowany wyjazd z Wrocławia ok. godz. 17.00 

                             opłata 25zł/dzieci + legitymacja, 35 zł/dorośli 

27 lipca – Wycieczka rowerowa – obserwujemy prace w polu - pogadanka na temat żniw 

28 lipca – „Piłeczkowo – balonowy zawrót głowy” – gry i zabawy  

 

31 lipca - TURNIEJ  GRY  W  PIŁKARZYKI  

 

GOK w Strzeleczkach zastrzega sobie prawo do zmiany ww. programu !!! 


