PLAN AKCJI LETNIEJ
2020
Chobieński Ośrodek Kultury
Lp. Data imprezy Dzień tygodnia
1

01.07.2020

środa

2

02.07.2020

czwartek

Miejscowość
Świetlice CHOK

Świetlice CHOK

Nazwa imprezy
LIPIEC
Rozpoczęcie wakacji:
Zajęcia ekologiczne:
Co można zrobić z kartonów po napojach,
plastikowych butelkach itp
Zajęcia kulinarne

3

03.07.2020

piątek

Świetlice CHOK

4

04.07.2020

sobota

Lubin /Obora

5
6
7

05.07.2020
06.07.2020
07.07.2020

niedziela
poniedziałek
wtorek

xxx
xxx
Rudna

xxx
xxx
Wycieczka -Basen Rudna

8

08.07.2020

środa

Kownaty

Wycieczka – Kownaty
Majaland – Park rozrywki

9

09.07.2020

czwartek

Świetlice CHOK

10

10.07.2020

piątek

11

11.07.2020

sobota

Ciechłowice
Naroczyce
Chobienia
Radoszyce
Nieszczyce
Świetlice CHOK

12
13
14

12.07.2020
13.07.2020
14.07.2020

niedziela
poniedziałek
wtorek

xxx
xxx
Rudna

15

15.07.2020

środa

Chobienia/Naroczyce

16

16.07.2020

czwartek

Wrocław

17

17.07.2020

piątek

Świetlice CHOK

18

18.07.2020

sobota

19
20

19.07.2020
20.07.2020

21

Wycieczka
Lubin - Muzeum historyczne, par linowy,
Park Wrocławski / Obora - Bajkowa
Kraina

Opis imprezy
Tematyczne rozpoczęcie wakacji
np. wioska indiańska, kowbojskie,
hawajskie itp.
Zajęcia plastyczne – Ozdoby z
recyklingu. Technika kreatywnego
myślenia i tworzenia
Z cyklu Master Chef
Wycieczka edukacyjna i
rekreacyjna:
-wspólne karmienie zwierząt, jazda
kucykiem, jazda na quadach
-park linowy
xxx
xxx
Z cyklu: wodne szaleństwa
- pływanie, skoki do wody
- gra w piłkę, zabawa z pinkami i
jabłkami wodnymi
Park rozrywki i zabawy dla każdeo

Zajęcia świetlicowe:
plastyczne, techniczne, sportowe, wokalne,
teatralne, itp.
Turnieje sportowe:

Wg. Indywidualnych planów pracy
instruktorów

Zajęcia świetlicowe:
plastyczne, techniczne, sportowe, wokalne,
teatralne, itp.
xxx
xxx
Wycieczka -Basen Rudna

Wg. Indywidualnych planów pracy
instruktorów

Z cyklu: mały inżynier
Konstrukcja samo poruszających się
robotów

Wycieczka -Wrocław – park trampolin
Jump World

niedziela
poniedziałek

Brodowice
/wszystkie świetlice/
xxx
Świetlice CHOK i CK

Zajęcia świetlicowe:
plastyczne, techniczne, sportowe, wokalne,
teatralne, itp.
Spotkanie z Policjantami
21 lipca Dzień Policjanta
xxx
Letnie warsztaty artystyczne

21.07.2020

wtorek

Świetlice CHOK i CK

Letnie warsztaty artystyczne

22

22.07.2020

środa

Świetlice CHOK i CK

Letnie warsztaty artystyczne

23

23.07.2020

czwartek

Świetlice CHOK i CK

Letnie warsztaty artystyczne

Z cyklu: sport to zdrowie
Wg. Indywidualnych planów pracy
instruktorów

xxx
xxx
Z cyklu: wodne szaleństwa
- pływanie, skoki do wody
- gra w piłkę, zabawa z pinkami i
jabłkami wodnymi
Zajęcia edukacyjne na których
dzieci konstruują prawdziwie
poruszające się roboty z
wykorzystaniem specjalnych
zestawów edukacyjnych – klocków
Lego
Park zabaw i rozrywki dla każdego
Wg. Indywidualnych planów pracy
instruktorów
Pogadanka nt. bezpieczeństwa
podczas wakacji
xxx
Decoupage, szydełkowanie,
malarstwo grawerowanie, bukiety
dekoracyjne ,szycie, wyroby z
mydła, makrama, tkactwo
Decoupage, szydełkowanie,
malarstwo grawerowanie, bukiety
dekoracyjne ,szycie, wyroby z
mydła, makrama, tkactwo
Decoupage, szydełkowanie,
malarstwo grawerowanie, bukiety
dekoracyjne, szycie, wyroby z
mydła, makrama, tkactwo
Decoupage, szydełkowanie,
malarstwo grawerowanie, bukiety
dekoracyjne ,szycie, wyroby z

24

24.07.2020

piątek

25

25.07.2020

sobota

26
27

26.07.2020
27.07.2020

niedziela
poniedziałek

28

28.07.2020

wtorek

Świetlice CHOK i CK

Lgiń

xxx
Świetlice CHOK i CK

Rudna

Świetlice CHOK i CK

29

29.07.2020

środa
Legnica

Świetlice CHOK i CK

30

30.07.2020

czwartek

Świetlice CHOK

Świetlice CHOK i CK

31

31.07.2020

piątek

Świetlice CHOK

Letnie warsztaty artystyczne

Wycieczka -Jezioro Lgiń

xxx
Letnie warsztaty artystyczne

Wycieczka -Basen Rudna

Letnie warsztaty artystyczne

Wycieczka
Legnica – Play City
Z cyklu: sport to zdrowie

Letnie warsztaty artystyczne
Zajęcia świetlicowe:
plastyczne, techniczne, sportowe, wokalne,
teatralne, itp.
Letnie warsztaty artystyczne
Półmetek wakacji
SIERPIEŃ
Spotkanie z OSP Chobienia

1

01.08.2020

sobota

2
3
4

02.08.2020
03.08.2020
04.08.2020

niedziela
poniedziałek
wtorek

Chełm
/wszystkie świetlica/
xxx
xxx
Rudna

5

05.08.2020

środa

Oborniki Śląskie

Wycieczka edukacyjna:
Papugarnia -Oborniki Śląskie

6

06.08.2020

czwartek

Świetlice CHOK

7

07.08.2020

piątek

Zajęcia świetlicowe:
plastyczne, techniczne, sportowe, wokalne,
teatralne, itp.
Wycieczka -Jezioro Lgiń

xxx
xxx
Wycieczka -Basen Rudna

Lgiń

8

08.08.2020

sobota
Świetlice CHOK

9
10
11

09.08.2020
10.08.2020
11.08.2020

12

12.08.2020

13

13.08.2020

niedziela
xxx
poniedziałek
xxx
wtorek
Świetlice: Kębłów,
Studzionki, Brodowice,
Chełm, Orsk
środa
Kościan

czwartek

Świetlice CHOK

Zajęcia ekologiczne – Recykling
Wykorzystanie starej odzieży do wykonania
maskotek
xxx
xxx
Turnieje sportowe

Wycieczka - Nenufar
Park rozrywki – Klub Piracki

Tajemnicza sensoplastyka

mydła, makrama, tkactwo
Decoupage, szydełkowanie,
malarstwo grawerowanie, bukiety
dekoracyjne, szycie, wyroby z
mydła, makrama, tkactwo
Wodne szaleństwo:
-pływanie
- gra w piłkę plażową
- rowery wodne
xxx
Decoupage ,szydełkowanie,
malarstwo grawerowanie, bukiety
dekoracyjne ,szycie, wyroby z
mydła, makrama, tkactwo
Wodne szaleństwo:
-pływanie, skoki do wody
-gra w piłkę, zabawa z pinkami i
jabłkami wodnymi
Decoupage ,szydełkowanie,
malarstwo grawerowanie, bukiety
dekoracyjne ,szycie, wyroby z
mydła, makrama, tkactwo
- sala zabaw, małpi, gaj, strefa mini
golfa z profesjonalnym,
symulatorem gry do gry w golfa,
-arena laser tag, tor z mini
gokartami, ścianki: wspinaczkowa i
boulderingowa, strzelnica laserowa,
salka fitness,
Decoupage ,szydełkowanie,
malarstwo grawerowanie, bukiety
dekoracyjne ,szycie, wyroby z
mydła, makrama, tkactwo
Wg. Indywidualnych planów pracy
instruktorów
Decoupage ,szydełkowanie,
malarstwo grawerowanie, bukiety
dekoracyjne ,szycie, wyroby z
mydła, makrama, tkactwo
Zabawa z Piratami

Pierwsza pomoc
xxx
xxx
Z cyklu: wodne szaleństwa
- pływanie, skoki do wody
-gra w piłkę, zabawa z pinkami i
jabłkami wodnymi
- Zabawa z papugami + kubeczek
ziaren
- jazda kucykiem
- ognisko i pieczenie kiełbasek
Wg. Indywidualnych planów pracy
instruktorów
Z cyklu: wodne szaleństwa
- pływanie
- gra w piłkę plażową
- rowery wodne
Technika kreatywnego myślenia i
tworzenia
xxx
xxx
Z cyklu: sport to zdrowie
Wg. Indywidualnych planów pracy
instruktorów
- park trampolin
- chiński park linowy
- Jurasic tunel z ruchomymi
dinozaurami
- obrotowy domek, itp
Technika kreatywnego myślenia i

Z cyklu: z sensoplastyką za Pan Brat

14

14.08.2020

piątek

Świetlice CHOK

15
16
17
18

15.08.2020
16.08.2020
17.08.2020
18.08.2020

sobota
niedziela
poniedziałek
wtorek

xxx
Chobienia
Chobienia
Chobienia

19

19.08.2020

środa

Głogów

Chobienia
20

20.08.2020

czwartek

Świetlice CHOK
Chobienia

21

21.08.2020

piątek

Lgiń

22

22.08.2020

sobota

Chobienia
Świetlice CHOK

Zajęcia świetlicowe:
plastyczne, techniczne, sportowe, wokalne,
teatralne, itp.
xxx
Lato w teatrze
Lato w teatrze
Lato w teatrze

tworzenia. Wykorzystuje się
wyłącznie naturalne składniki, które
najczęściej mamy zawsze pod ręką w
kuchni, np. mąkę, sól, makaron,
barwniki
Wg. Indywidualnych planów pracy
instruktorów
xxx
Projekt warsztaty teatralne dla dzieci
Projekt warsztaty teatralne dla dzieci
Projekt warsztaty teatralne dla dzieci

Wycieczka - Paintball – Głogów

Zabawy rekreacyjne na świeżym
powietrzu

Lato w teatrze

Projekt warsztaty teatralne dla dzieci

Zajęcia kulinarne

Z cyklu: Master Chef

Lato w teatrze

Projekt warsztaty teatralne dla dzieci

Wycieczka -Jezioro Lgiń

Z cyklu: wodne szaleństwa
- pływanie
- gra w piłkę plażową
- rowery wodne
Projekt warsztaty teatralne dla dzieci
Projektowanie odzieży z surowców
wtórnych, oraz POKAZ MODY
EKOLOGICZNEJ… na „czerwonym
dywanie”
Projekt warsztaty teatralne dla dzieci

Lato w teatrze
Zajęcia ekologiczne
Z cyklu: z ekologią za „Pan Brat”

Chobienia
Lato w teatrze
23
24
25

23.08.2020
24.08.2020
25.08.2020

niedziela
poniedziałek
wtorek

xxx
Chobienia
Rudna

26

26.08.2020

środa

Chobienia
Świetlice CHOK

Chobienia
27

27.08.2020

xxx
Lato w teatrze
Wycieczka -Basen Rudna

xxx
Projekt warsztaty teatralne dla dzieci
Z cyklu: wodne szaleństwa
- pływanie, skoki do wody
- gra w piłkę, zabawa z pinkami i
jabłkami wodnymi
Projekt warsztaty teatralne dla dzieci
Wykorzystanie kamieni i korzeni
krzewów, jako materiałów do
malowania

Lato w teatrze
Zajęcia ekologiczne warsztaty plastyczne:

Lato w teatrze

Projekt warsztaty teatralne dla dzieci

Zajęcia świetlicowe:
plastyczne, techniczne, sportowe, wokalne,
teatralne, itp.

Wg. Indywidualnych planów pracy
instruktorów

czwartek

Świetlice CHOK

Lato w teatrze
Zakończenie projektu „Lato w teatrze”
Zakończenie wakacji

Projekt warsztaty teatralne dla dzieci
28

28.08.2020

piątek

Chobienia
Chobienia

29

29.08.2020

sobota

Chobienia

30

30.08.2020

niedziela

xxx

xxx

31

31.08.2020

poniedziałek

xxx

xxx

Sporządził:
Irena Żyła
Kierownik
Kulturalno - Wychowawczy

Premiera
Zabawa – ZOO zwierzęta świata z
animatorami - Chobienia
xxx
xxx

Zatwierdził:
Katarzyna Przeworska
Dyrektor
Chobieńskiego Ośrodka Kultury

LEGENDA:
LIPIEC
Basen – Rudna
07.07.2020
14.07.2020
28.07.2020
Wycieczki:
1. Lubin/ Obora – Muzeum historyczne, park linowy ,Park Wrocławski / Bajkowa Kraina 24.07.2020
2. Kownaty – Majaland – Park Rozrywki – 08.07.2020
3. Wrocław – Park Trampolin – 16.07.2020
4. Legnica – Play City – 29.07.2020
Turnieje sportowe wg propozycji Instruktorów świetlic:
Ciechłowice, Naroczyce, Chobienia, Radoszyce, Nieszczyce - 10.07.2020
Projekty:
Letnie warsztaty artystyczne - 20.07. - 30.07.2020
SIERPIEŃ
Basen – Rudna
04.08.2020
25.08.2020
Turnieje sportowe wg propozycji Instruktorów świetlic
Kębłów, Studzionki, Brodowice, Chełm, Orsk – 11.08.2020
Jezioro – Lgiń
25.07.2020
07.08.2020
21.08.2020
Wycieczki
1. Oborniki Śląskie – 05.08.2020
2. Kościan – Nenufar Park Rozrywki – 12.08.2020
3. Głogów/Serby – Paintball – 19.08.2020
Projekty:
1. Lato w teatrze pn. NATURA(LNIE) - 16.08.2020 – 28.08.2020
Tematyczne imprezy:
1.07.2020 – rozpoczęcie wakacji – hawajskie, kowbojskie, wioska indiańska
31.07.2020 - półmetek wakacji- temat piracki
29.08.2020 – zakończenie wakacji – ZOO zwierzęta świata
Zajęcia ekologiczne
2.07.2020- zajęcia kreatywne z recyklingu : kartony, plastik, butelki
8.08.2020- zajęcia kreatywne z recyklingu – wykorzystaj starą odzież do wykonania maskotek
22.08.2020- Z ekologia za Pan Brat” -projektowanie odzieży z surowców wtórnych - pokaz mody ekologicznej
26.08.2020- Natura – wykorzystanie kamieni i korzeni krzewów jako materiału do malowania
Zajęcia kulinarne
3.07.2020- z cyklu Master Chef
20.08.2020 -z cyklu Master Chef
Zajęcia profilaktyczne
18.07.2020- spotkanie z policjantem – Brodowice
1.08.2020- spotkanie z OSP Chobienia – Chełm
Inne zajęcia
15.07.2020- mały inżynier -zajęcia konstruktorskie – mały robot
13.08.2020 – zajęcia z sensoplastyki

