
    „FERIE - ŚWIETLICE WIEJSKIE” 13 – 24.02.2023. 
 

 

ŚWIETLICA 
 

13 - 17.02.2023 
13.II 

poniedziałek 
14.II 

wtorek 
15.II 
środa 

16.II 
czwartek 

17.II 
piątek 

1 ŚWIESZEWO 12.00 – 14.30 
kalambury 

12.00 – 14.30 
gry planszowe 

12.00 – 14.30 
zimowe kino 

12.00 – 14.30 
zajęcia kulinarne 

(pieczenie ciasteczek) 

- 

2 GÓRZYCA    14.00 – 17.00 
gry i zabawy 

świetlicowe 

-     14.00 – 17.00 
zajęcia kulinarne  

(sałatki) 

-      14.00 – 17.00 
zajęcia plastyczne 

(papier piankowy) 

3 PRUSINOWO 

 

 16.00-18.00 
zajęcia plastyczne 

(masa solna) 

16.00-18.00 
zajęcia plastyczne 

(plastelina, farby) 

 16.00-18.00 
bajki dla dzieci 

16.00-18.00 
zajęcia kulinarne 

(sałatka owocowa) 

 16.00-18.00 
słodkie łakocie 

4 TRZYGŁÓW   15.00-18.00 
bezpieczne ferie 

(rozmowy) 

  15.00-18.00 
zajęcia plastyczne 

(kolaże walentynkowe) 

   15.00-18.00 
gry i zabawy na 

wesoło 

  15.00-18.00 
zajęcia plastyczne  
(„zimowe obrazy”) 

 15.00-18.00 
zajęcia kulinarne 

9kolorowe ciasteczka) 

5 SMOLĘCIN  11.00-14.00 
bezpieczne ferie 

(spotkanie z 

funkcjonariuszem 

Policji) 

11.00-14.00 
„Żyjemy zdrowo na 

sportowo” zabawy 

ruchowo-rytmiczne 

 11.00-14.00 
„W zdrowym ciele 

zdrowy duch” gry                   

i zabawy na placu 

zabaw i spacer 

11.00-14.00 
zajęcia kulinarne 

(tłusty czwartek) 

 11.00-14.00 
zabawa z konkursami 

„Walentynki” 

6 PRZYBIERNÓWKO  

 

-  13.00-15.00 
gry i zabawy 

świetlicowe 

13.00-15.00 
zabawy  na świeżym 

powietrzu 

13.00-15.00 
 zajęcia plastyczne 

 13.00-15.00 
spacer po okolicy 

7 BARKOWO - 15.30-18.30 
gry i zabawy 

15.30-18.30 
zajęcia plastyczne 

15.30-18.30 
zajęcia w plenerze 

15.30-18.30 
zajęcia kulinarne 

 

8 ROTNOWO 

 

  14.00 – 17.00 
rozpoczęcie ferii 

zimowych (sprawy 

organizacyjne) 

  14.00 – 17.00 
zawody sportowo-

ruchowe 

  14.00 – 17.00 
gry i zabawy 

umysłowe 

  14.00 – 17.00 
zajęcia plastyczne  

„zima pastą 

malowana” 

  14.00 – 17.00 
zajęcia kulinarne 

(sałatki owocowe) 

9 RYBOKARTY  15.00 – 17.00 
rozpoczęcie ferii przy 

muzyce 

 15.00 – 17.00 
„Walentynki” 

15.00 – 17.00 
gry i zabawy 

świetlicowe 

15.00 – 17.00 
zajęcia plastyczne  

 15.00 – 17.00 
zajęcia kulinarne 



10 JASIEL 15.30-18.30 
spotkanie integracyjne 

(gry, zabawy, 

pogaduchy) 

15.30-18.30 
zajęcia techniczne 

„lampki nocne z 

kartonu” 

15.30-18.30 
seans filmowo-

bajkowy 

15.30-18.30 
zajęcia techniczne 

„karmniki” 
(drewno, masa 

papierowa) 

15.30-18.30 
gry planszowe, 

komputerowe, 

kalambury 

11 STAWNO 13.00-18.00 
bezpieczne ferie 

(pogadanka), zajęcia 

plastyczne „zimowe 

pejzaże” 

13.00-18.00 
zabawa karnawałowa z 

grami i konkursami 

przy muzyce 

13.00-18.00 
„bajkowe popołudnie” 

z książka, puzzlami 

13.00-18.00 
„Ruch to zdrowie” 

gry i zabawy, 

rozmowy o 

dyscyplinach 

sportowych 

13.00-18.00 
 „mały ornitolog” 

poznajemy ptaki i 

ciekawostki 

12 OŚCIĘCIN  11.00-13.00 
plan ferii zimowych 

(zapoznanie), 
zajęcia plastyczne 

„moje wymarzone 

ferie” 

 11.00-13.00 
gry i zabawy, puzzle 

 11.00-13.00 
zabawy sportowe na 

boisku 

 11.00-13.00 
pogadanka „jak 

zwierzęta radzą sobie 

w zimie”, zabawy 

 11.00-13.00 
zajęcia umysłowe 

(zagadki, rebusy) 

13 OTOK  16.00-19.00 
zajęcia kulinarne 

(naleśniki) 

16.00-19.00 
seans filmowy (bajki) 

16.00-19.00 
gry planszowe 

16.00-19.00 
zajęcia plastyczne 

(farby) 

16.00-19.00 
ognisko 

14 KUKAŃ 10.00-12.00 
zajęcia sportowo-

ruchowe 

10.00-12.00 
zajęcia plastyczne 

„laurki walentynkowe” 

10.00-12.00 
zajęcia techniczne 

(origami) 

10.00-12.00 
turniej gier 

planszowych 

10.00-12.00 
zajęcia sportowo-

ruchowe 

15 BORZYSZEWO 15.00-18.00 
spacer  po okolicy 

15.00-18.00 
zabawy sportowe 

15.00-18.00 
zabawy umysłowe 

(kalambury) 

15.00-18.00 
zajęcia plastyczne 

15.00-18.00 
zajęcia kulinarne  

(pizza) 

16 RZĘSIN 14,00-17,00 
zajęcia plastyczne 
„wymarzone ferie” 

14,00-17,00 
zajęcia kulinarne 

(słodkie wypieki)  

14,00-17,00 
konkurs karaoke 

14,00-17,00 
zajęcia plastyczne 

(masa plastyczna, 

plastelina, modelina) 

14,00-17,00 
Zajęcia edukacyjno-

profilaktyczne  
(nt. zagrożeń, 

uzależnień, używek) 

17 BASZEWICE 16.00-19.00 
zajęcia plastyczne  

„walentynki)” 

16.00-19.00 
puzzle 

16.00-19.00 
gry świetlicowe 

16.00-19.00 
„tłusty czwartek” 
zajęcia kulinarne 

(chrusty) 

16.00-19.00 
wycieczka do lasu 

18 DZIADOWO 10,30-12,30 
omówienie planu ferii 

10,30-12,30 
„Walentynki” 

laurki i zabawy 

walentynkowe 

10,30-12,30 
gry i zabawy sportowe 
(zajęcia  na świeżym 

powietrzu) 

10,30-12,30 
zajęcia kulinarne 

(faworki) 

10,30-12,30 
zajęcia plastyczne 

„kolory” 



 

  
 

ŚWIETLICA 
20 - 24.02.2023 

20.II 
poniedziałek 

21.II 
wtorek 

22.II 
środa 

23.II 
czwartek 

24.II 
piątek 

1 ŚWIESZEWO   13.30-16.00 
„dzień waty cukrowej” 

  13.30-16.00 
zajęcia plastyczne 

„kolorowe kredki 

mam” 

  13.30-16.00 
zajęcia plastyczne 

(farbki, pędzelki) 

 13.30-16.00 
zajęcia plastyczne 

(plastelina) 

- 

2 GÓRZYCA    14.00 – 17.00 
zajęcia plastyczne 

(ozdoby wielkanocne) 

-      14.00 – 17.00 
zajęcia plastyczne 

(kwiaty z bibuły) 

    14.00 –17.00 
zajęcia plastyczne   

(c.d. kwiaty z bibuły) 

- 

3 PRUSINOWO  16.00-18.00 
gry planszowe  

 16.00-18.00 
gry komputerowe, 

zajęcia manualne 

(bransoletki) 

 16.00-18.00 
gry świetlicowe 

16.00-18.00 
zajęcia kulinarne  

(gofry) 

 16.00-18.00 
zabawa przy muzyce na 

zakończenie ferii 

4         TRZYGŁÓW 

 

  15.00-18.00 
zabawy ruchowe  

  15.00-18.00 
zajęcia techniczne 

(origami) 

   15.00-18.00 
zajęcia manualne 

(obrazy ze sznurka, 

włóczki)  

  15.00-18.00 
gry i zabawy 

 15.00-18.00 
zajęcia kulinarne 

(smakołyki) 

5 SMOLĘCIN  11.00-14.00 
„Ale cuda” 

zajęcia plastyczne   

11.00-14.00 
warsztaty malarskie               

z udziałem …? 

 11.00-14.00 
„Świat z tysiąca 

kawałków” (puzzle) 

11.00-14.00 
„Razem bezpieczniej” 

spotkanie                               

z funkcjonariuszem 

straży pożarnej, 

ognisko 

 11.00-14.00 
„Dzień relaksu” 

podsumowanie ferii 

6 PRZYBIERNÓWKO -  13.00-15.00 
robótki ręczne 

(szydełkowanie) 

 13.00-15.00 
gimnastyka 

relaksacyjna na matach 

 13.00-15.00 
gry i zabawy na boisku 

13.00-15.00 
zajęcia świetlicowe,  

(kulig) 

7 BARKOWO - 15.30-18.30 
gry i zabawy 

15.30-18.30 
zajęcia plastyczne 

15.30-18.30 
zajęcia w plenerze 

15.30-18.30 
zajęcia kulinarne 

8 ROTNOWO 

 

14.00 – 17.00 
nauka pierwszej            

pomocy z Gryf 

Tactical Group 

Gryfice 

14.00 – 17.00 
zawody w grach 

świetlicowych 

14.00 – 17.00 
moja ulubiona książka 

(zajęcia czytelnicze) 

14.00 – 17.00 
 Zajęcia kulinarne ( 

ciasteczka) 

14.00 – 17.00 
zakończenie ferii na 

wesoło 



9 RYBOKARTY    15.00-17.00 
zajęcia plastyczne 

 

15.00-17.00 
gry i zabawy  

    świetlicowe 

15.00-17.00 
zabawy przy  

x-boxie 

15.00-17.00 
zajęcia kulinarne 

15.00-17.00 
zakończenie ferii 

10 JASIEL 15.30-18.30 
zajęcia plastyczne 
(portret - rysunek) 

15.30-18.30 
zajęcia plastyczne 

(malowanie na szkle, 

pleksie) 

15.30-18.30 
zajęcia plastyczne 

„ramki na zdjęcia” z 

masy solnej 

15.30-18.30 
zajęcia manualne 

(kostiumy  

karnawałowe) 

15.30-18.30 
impreza karnawałowa 

11 STAWNO 13.00-18.00 
zajęcia plastyczne, 

umysłowe, kulinarne 

(naleśniki) 

13.00-18.00 
gry komputerowe, gry 

przy muzyce, zajęcia 

kulinarne 

13.00-18.00 
zajęcia zespołowe 

(plakat zimowy), 

zabawy, spacer po 

okolicy 

13.00-18.00 
puzzle, zabawy, słodki 

poczęstunek 

- 

12 OŚCIĘCIN  11.00-13.00 
zajęcia plastyczne  

„zima” 

  11.00-13.00 
zabawy ruchowe przy 

muzyce 

 11.00-13.00 
„mam talent” 

śpiew, recytacja, taniec 

 11.00-13.00 
gry i zabawy sportowe 

 11.00-13.00 
gry i zabawy stolikowe 

13 OTOK   16.00-19.00 
zajęcia kulinarne 

(zapiekanki) 

16.00-19.00 
zawody: tenis stołowy, 

piłkarzyki 

16.00-19.00 
pogaduchy przy 

herbatce 

16.00-19.00 
zajęcia kulinarne 

(sałatka owocowa) 

16.00-19.00 
gry i zabawy 

zręcznościowe 

14           KUKAŃ 10.00-12.00 
zajęcia taneczne 

10.00-12.00 
zajęcia plastyczne  

10.00-12.00 
gry planszowe 

10.00-12.00 
zajęcia plastyczne 

„bajkowe postacie” 

(modelina) 

10.00-12.00 
zabawa „sport na 

wesoło” 

15 BORZYSZEWO 15.00-18.00 
spacer do lasu 

15.00-18.00 
praca z modeliną 

15.00-18.00 
zajęcia sportowe 

15.00-18.00 
gry planszowe 

15.00-18.00 
zagadki mimiczne 

16 RZĘSIN 14,00-17,00 
zajęcia gimnastyczne 

14,00-17,00 
gry planszowe 

14,00-17,00 
czytanie bajek 

14,00-17,00 
zajęcia kulinarne 

(kolorowe sałatki) 

14,00-17,00 
spacer i zajęcia 

sportowe 

17 BASZEWICE 16.00-19.00 
turniej gier 

planszowych 

(chińczyk, warcaby) 

16.00-19.00 
zabawy umysłowe 

(kalambury) 

16.00-19.00 
bitwa na śnieżki, 

zabawy na świeżym 

powietrzu 

16.00-19.00 
zajęcia plastyczne 

„krajobraz zimowy” 

16.00-19.00 
poszukiwanie skarbów 

18 DZIADOWO 10,30-12,30 
zajęcia sportowe 
(piłki, skakanki) 

10,30-12,30 
zajęcia plastyczno-

techniczne(projekt 

makiety Dziadowa) 

  

10,30-12,30 
zajęcia manualne 

„origami” 

10,30-12,30 
gry i zabawy 

umysłowe (kalambury, 

gry planszowe) 

10,30-12,30 
zakończenie ferii 
gry i zabawy przy 

ognisku 

 


