
  

„KREATYWNE FERIE” 

Zapraszamy do spędzenia ferii zimowych na ciekawych, rozwijających wyobraźnię 

warsztatach plastycznych, na których dzieci będą poznawać różne techniki wizualne i 

rozwijać kreatywność, wykorzystując nie tylko tradycyjne materiały (farby, kredki, masa 

solna), ale także materiały recyklingowe. Stworzymy maski karnawałowe i kolaże, obrazy z 

masy solnej i origami.  

Codziennie poświęcimy czas na ruch. Rzutki, kręgle, twister – pojedynczo i w zespołach. 

Planowane są zajęcia z zumby i pokaz gimnastyki artystycznej.  

Przewidujemy spotkanie z artystą, grającym na bębnach i aktorem teatru lalek. W każdym 

tygodniu odbędzie się mini bal karnawałowy.  

Każdy dzień będzie podzielony na odcinki, poświęcone różnej aktywności: 

- czas na ruch – dwa odcinki półgodzinne lub jeden godzinny poświęcone na grę w kręgle, 

turniej skakankowy, twister, boule. Zajęcia ruchowe będą odbywały się w sali lub na 

korytarzu. Zajęcia te będą uwzględniały element rywalizacji poprzez podział na podgrupy.  

- czas na książkę – codziennie po obiedzie (lunchu) dzieci będą mogły posłuchać wybranej na 

dany tydzień książki, leżąc na matach i rysując wrażenia z lektury. 

- czas na gry – do dyspozycji uczestników będzie kilka gier planszowych przeznaczonych dla 

2-8 graczy. Będą również zajęcia dla całej grupy (kalambury, zgadywanki, konkursy na 

spostrzegawczość).  

- zajęcia plastyczne – zajęcia plastyczne będą prowadzone jako pierwsze i jako ostatnie 

zajęcia każdego dnia.  

We wtorek 14 lutego będziemy świętować Walentynki.  Przygotujemy z tej okazji serduszka 

z różnych materiałów, jak masa solna, karton, paski. W trakcie pobytu uczestnicy przygotują 

stroje karnawałowe (maski, czapki, ew. elementy stroju z kolorowej krepiny). Na piątek 17 

lutego i czwartek 23 lutego przewidziane są mini bale karnawałowe.  

W pierwszym tygodniu zorganizujemy dla uczestników warsztaty bębniarskie  

(piątek 17 lutego),  

w drugim tygodniu spotkanie z aktorem teatru lalkowego 

(środa 22 lutego). 

Na ostatni dzień ferii planowany jest koncert orkiestry młodzieżowej.  

Ponadto planujemy w jeden raz w tygodniu zajęcia z zumby.  

 

Ramowy plan dnia: 

8.00-8.30 – start 

8.30-10.00 - zajęcia plastyczne wg autorskiego projektu (10 projektów) 

10.00-10.30 - II śniadanie (dzieci przynoszą z domu) 

10.30-11.00 - chwila dla książki (czytanie głośne przez prowadzącego zajęcia, rysowanie na 

leżąco)  



11.00-12.00 - gry i zabawy w grupie (zgadywanki, memory, kalambury) 

12.00-13.00 - zajęcia ruchowe (rzutki, kręgle, zabawa przy muzyce), raz w tygodniu zumba  

13.00-13.30 - catering obiadowy 

13.30-14.30 - zajęcia plastyczne (7 projektów) lub inne atrakcje.  

14.30-15.00 odbiór dzieci, zakończenie.  

 

Miejsce: Gimnazjum nr 82, ul. Czumy 8, sala 148 

Cena za turnus:  

410,00 zł.  plus obiad (catering) 50,00 zł/tydzień.   

369,00 zł. z Bemowską Kartą Mieszkańca plus obiad (catering) 50,00 zł/tydzień.  

oferujemy zniżkę 10% dla rodzeństwa (zniżki nie łączą się i nie obejmują opłaty za 

wyżywienie) 

 

Informacje i zapisy:  

Ilona Sawicka, ilona.sawicka@bemowskie.pl, tel. 507 191 238 

 

 

 


