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Placówka Pon 28.01 Wt 29.01 Śr 30.01 
 

Czw 31.01 Pt 1.02 Uwagi 

  

Przedszkole 
Skaryszew 

Kolorowe Balony Zabawy 
kreatywne i plastyczne 
Dzieci przynoszą do 
przedszkola balony 
 
Robotyka 
Budowanie zdalnych 
robotów przy użyciu 

klocków Lego Mindstorms 

Bajkowy świat 

wykonanie prac 
plastycznych z masy 

solnej 

wykonanie masek na 

bal karnawałowy 

oglądanie projekcji 

filmowych „Nasze 

ulubione bajki” 

 

Teatrzyk objazdowy 
Lodowa Kraina 

godz.8.30 

Zabawy sportowe 

Wesoły tor przeszkód 

Zabawy ze śniegiem 

„Kuchcikowo” 

Wykonanie przez dzieci 

sałatki lub ulubionej 

potrawy, soku itp. 

Poznajemy różne 

zawody 

Spotkanie z Panem 

Burmistrzem wizyta w 

urzędzie ok godz. 12.30 

Spotkanie fotografem 

og godz.9.00 

Przyniesienie 

ulubionych zabawek 

Wykonanie wspólnie z 

rodzicami własnej 
„recyklingowej 

zabawki” 

Zaprezentowanie 

zabawek, którymi 
bawili się nasi rodzice, 

dziadkowie (zbiory 
przedszkolne) oraz 

zbiory własne rodziców 

dzieci i dziadków. 

Zabawy w sali 
„doświadczania 

świata” 

 

PSP Skaryszew Warsztaty plastyczne: 

wykonywanie ozdób 

wielkanocnych 

Rozgrywki szachowe 

Projekcja filmu „Mój 
biegun” 
 
Godz. 10.00  
Zręczne ręce Warsztaty 

Rzeźbiarskie dla dzieci 

MGOK 

Dyskoteka 

Karnawałowa 

 

 

Nauka jazdy po 

rowerowym torze 
przeszkód oraz  
drogowym  miasteczku 

ruchu 

Gry i zabawy ruchowe 

Zabawa masą 
porcelanową: 

wykonywanie figurek 

 

Podróż po świecie 

bajek, baśni i lektur 

(quizy, konkursy) 

Warsztaty plastyczne z 
serigrafii - sitodruk 

(prof. Kołodziej) godz. 

10.00-12.00 

Rozgrywki szachowe 

 

Gry i zabawy 

matematyczne i 

geograficzne 

Czytanie lektur – 

inscenizacje 

Gry i zabawy 
dydaktyczne z 
wykorzystaniem 

pomocy dydaktycznych 

„Biblia uczy i bawi 
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PSP Chomentów Krótkie formy teatralne- 
animacje, scenki dramowe, 

warsztaty teatralne.  

Gry i zabawy logiczne, 
szachy. 

Ozdoby z masy solnej. 
 
Warsztaty plastyczne z 

serigrafii - sitodruk 
(prof. Kołodziej) godz. 

10.00-12.00 

Teatrzyk objazdowy 
Lodowa Kraina 

godz.12.30 

Rebusy, krzyżówki 
związane z zimą – 
wykorzystanie tablicy 

interaktywnej.  

Gry i zabawy stolikowe. 

Gry i zabawy 
dydaktyczne z języka 

angielskiego 

Atrakcje turystyczne 
Europy – zajęcia 

geograficzne. 

Turniej tenisa 
stołowego. 
 
Sznurkowe Cuda- 
Warsztaty MGOK godz. 
9.00-10.30 
 
 

 

PSP Dzierzkówek Prezentacja filmów w 
języku angielskim i gry 
językowe. 
 
Turniej tenisa stołowego 

pod patronatem Dariusza 
Piątka Burmistrza MiG 

Skaryszew , 

siatkówka, bilard. 

Doświadczenia 

chemiczne, które 
można wykonać w 

domowych warunkach. 

Robienie gniotek i 

domowej ciastoliny. 

Warsztaty Targowa -
Zajęcia plastyczne 

godz. 9.00-12.00 

Kartka Walentynkowa. 

Origami-serce 3D. 
Krzyżówki i gry związane 

z matematyką. 

Mini-kino- projekcja 

bajek, filmów 

„Ortografia na 
wesoło”- gry, rebusy, 

krzyżówki, łamigłówki. 

Zabawa choinkowa 

Kreatywne zimowe 

zajęcia plastyczno-
literackie „Królowa 

Śniegu inaczej”. 

Tworzenie sztucznego 
śniegu, figurki z masy 

perłowej. 

 

PSP Maków Kulig lub zawody sportowe 
Modlitwa/ czytanie Pisma 

Św. 

Warsztaty fotograficzne 

9.00-11.00 

Ferie z bajkami- 

czytanie ulubionych 

bajek 

Zajęcia plastyczne 

Zaj. z. j. angielskiego 

przygotowujące do 

egzaminu po klasie VIII 

Zajęcia teatralne 

Gry i zabawy 

edukacyjne. 

Przypowieści biblijne 

Warsztaty plastyczne z 

serigrafii - sitodruk (prof. 
Kołodziej) godz. 10.00-

12.00 

Baśniowy świat- 

czytanie ulubionych 

baśni 

Zaj. z. matematyki 

przygotowujące do 

egzaminu po klasie VIII 

Zajęcia teatralne 

 

 

PSP Makowiec Zajęcia przygotowujące do 
egzaminu    historia 
 
Godz. 12.00  
Zręczne ręce Warsztaty 
Rzeźbiarskie dla dzieci 
MGOK 

Głośne czytanie Pana 

Tadeusza 

Gry i zabawy językowe 

Zajęcia teatralno-

plastyczne 

Teatrzyk objazdowy 
Lodowa Kraina 

godz.10.00 

 

Mini turniej piłki nożnej 

Spotkania z chemią 

Młodzieżowa drużyna 

strażacka 

Judo 

Judo  

Warsztaty 
fotograficzne godz. 

10.00-12.00 
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Judo 

 

Zajęcia plastyczno-

techniczne 

Zajęcia przygotowujące 

do egzaminu    j.polski 

Młodzieżowa drużyna 

strażacka 

Judo 

Zajęcia przygotowujące                    
do egzaminu  

matematyka 

 

PSP 
Modrzejowice 

Turniej tenisa stołowego Gry planszowe Gry i zabawy 

dydaktyczne we oparciu 
o podręcznik " Biblia 

uczy i bawi" 

Zajęcia sportowe   

PSP Odechów Gry i zabawy, rozrywki 
umysłowe, gry i zabawy 
rozwijające pamięć, logikę 
oraz wielorakie zdolności i 
umiejętności z  
zastosowaniem technik 
multimedialnych. 
Zajęcia teatralne- teatr 
uczy, bawi, wychowuje, 
wdrażanie do kulturalnego 
spędzania czasu wolnego. 
 

Inspirujące pomysły na 
twórczą zabawę z 

dzieckiem- poznanie 
nowych technik 

plastycznych- 
„Spotkanie z kulturą 

ludową”. 

Zajęcia komputerowe 
połączone z 
elementami 

programowania i 

robotyki. 

Zajęcia teatralne- teatr 
uczy, bawi, wychowuje, 

wdrażanie do 
kulturalnego spędzania 

czasu wolnego. 

Gry i zabawy planszowe 
„ Akademia Gier , Świat 

gier bez prądu” - 
spotkanie z grami 
planszowymi połączone 

z turniejem 

Poznanie ważnych 
wydarzeń z dziejów 

Polski- Konkurs wiedzy 
o historii Polski z okazji 

100-lecia 

niepodległości. 

Zajęcia teatralne- teatr 
uczy, bawi, 

wychowuje, wdrażanie 
do kulturalnego 

spędzania czasu 

wolnego. 

 

PDP Odechów 
filia Wolka 
Twarogowa 

Zajęcia komputerowe- 
zastosowanie programów 
komputerowych, 
 
 – gry i zabawy edukacyjne 

z zastosowaniem sprzętu 

multimedialnego. 

Inspirujące pomysły na 
twórczą zabawę z 
dzieckiem- poznanie 

nowych technik 

plastycznych- 

 „Spotkanie z kulturą 

ludową” – warsztaty z 
zakresu plastyki 

obrzędowej. 

Gry i zabawy 
integracyjne- zabawy z 
elementami integracji 

sensorycznej, słuchanie 
muzyki relaksacyjnej, 

zabawy z chustą 
animacyjną, integracja 
zespołów klasowych 

podczas tworzenia 

wspólnych prac. 

Zajęcia Akademia Gier , 
Świat gier bez prądu - 
spotkanie z grami 

planszowymi 
połączone z turniejem 

wybranej gry 

– konkurs Miłośników 

Gier Planszowych 

Gry i zabawy- zajęcia 
rekreacyjno- sportowe. 
Zabawy na świeżym 

powietrzu- „Bieg po 

zdrowie”. 

Gry, zabawy-  rozrywki 

umysłowe, gry i 
zabawy rozwijające 

pamięć, logikę oraz 
wielorakie zdolności i 
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umiejętności, 
zastosowanie technik 

multimedialnych. 

 

PSP Sołtyków Karnawał –  wykonywanie 

masek na bal 

Kalambury - konkursy 

Sznurkowe Cuda- 

Warsztaty MGOK  

9.00-10.30 

 

Bal karnawałowy 

 

Warsztaty „Ozdoby 
wielkanocne” - zajęcia 

muzyczno-plastyczne 

Turniej tenisa stołowego 

Teatrzyk objazdowy 
Lodowa Kraina 

godz.11.15 

 

 

Prezent dla Babci i 
Dziadka – 

przygotowywanie 

upominków 

Targowa – kartka na 

dzień babci i dziadka 

godz. 9.00-12.00 

Zajęcia z dramy – 

Baśnie polskie 

Dzień Babci i Dziadka – 

akademia 

 

 

 

Gimnazjum 
Skaryszew 

      

Ferie na 
Targowej 

Warsztaty Targowa -

Wycinaki łowickie 

Zajęcia wyjazdowe Warsztaty Plastyczne 

Makramy 

Zajęcia wyjazdowe Warsztaty 

fotograficzne  

od godz.12.30 

 

MGOK FERYJNA SZKÓŁKA 
GITAROWA – codziennie 
grupa początkująca   

i grupa zaawansowana  

Taneczne pląsy- zajęcia 

tańca i fitnessu 13.00-14.00 

FERYJNA SZKÓŁKA 
GITAROWA – 
codziennie grupa 

początkująca   

i grupa zaawansowana  

 

FERYJNA SZKÓŁKA 
GITAROWA – codziennie 
grupa początkująca   

i grupa zaawansowana  

 

FERYJNA SZKÓŁKA 
GITAROWA – 
codziennie grupa 

początkująca   

i grupa zaawansowana  

 

FERYJNA SZKÓŁKA 
GITAROWA – 
codziennie grupa 

początkująca   

i grupa zaawansowana  

Taneczne pląsy- zajęcia 

tańca i fitnessu 13.00-

14.00 

Pod patronatem 
MGOK odbywać się 
będą występy 
teatrów 
objazdowych. 
Warsztatów 
rzeźbiarskich, 
Warsztatów 
szachowych, 
Warsztatów 
sznurkarskich 

Biblioteka skanowanie postaci do 
wydruku 3D oraz w 

wyznaczonym terminie 

 teatrzyk KAMISHIBAI 

oraz warsztaty lalkarskie 
 dzień gier planszowych 

,  tworzenie własnych 

gier planszowych                                                                                                                      

W ramach oferty 
proponujemy także  

codziennie 
korzystanie z  
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pokazy druku 3D 

od godz. 12.30 -14.00 

Lokalnego Centrum 
Kompetencji oraz 

oglądanie bajek na 
dużym ekranie w 

Bibliotece. 

 

   

 

    

Placówka Pon 04.02 Wt 05.02 Śr 06.02 
 

Czw 07.02 
 

Pt 08.02 Uwagi 

  

Przedszkole 
Skaryszew 

Warsztaty plastyczne Pokaz 
robótek ręcznych na 

drutach i szydełku – 

Zabawy z wykorzystaniem 

„sali doświadczeń”. 

Zabawa karnawałowa 

dla dzieci 

 

Interaktywne gry 

Zabawy z 
wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej oraz 

komputera 

Nauka gry w szachy i 

warcaby 

Warsztaty Targowa -
Wycinaki łowickie 
godz. 9.00-12.00 (do 

ustalenia z przerwą 

obiadową) 

Prezentacja legendy 
„Ballada o uprzejmym 
rycerzu” w wykonaniu 

kółka teatralnego 
działającego przy 

Samorządowym 
Przedszkolu w 

Skaryszewie. 

Przez okres około 2 

tygodni będą się 

odbywały próby 

kółka teatralnego, 

składającego się z 

pań pracujących w 

przedszkolu oraz 

dzieci zdolnych. 

 

PSP Skaryszew Zajęcia taneczne 

Warsztaty plastyczne: 
wykonywanie ozdób 
wielkanocnych, kart 

świątecznych, zaproszeń 

Zajęcia z podstaw 
programowania z elemen-

tami robotyki dla kl. 1-3 

Zajęcia sportowe 

Gry matematyczne i 

logiczne 

Warsztaty szachowe 

MGOK godz. 15.00 

 

Karnawał czas balów i 

masek: wykonanie maski 

karnawałowej. 

Zajęcia muzyczno-

plastyczne. 

 

 

Warsztaty szachowe 

MGOK godz. 15.30 

 

  

PSP Chomentów       

PSP Dzierzkówek    Teatrzyk objazdowy  

Łakocie Jasia i Małgosi  
Godz. 13.00 

(remiza OSP) 
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PSP Maków Zajęcia historyczne 

Sznurkowe Cuda -warsztaty  

MGOK 11.00-12.30 

Zaj. z. matematyki 
przygotowujące do 

egzaminu po klasie VIII 

Godz. 10.00  
Zręczne ręce Warsztaty 
Rzeźbiarskie dla dzieci 

MGOK 

Zaj. z j. angielskiego 

Zaj. plastyczne 

Teatrzyk objazdowy  
Łakocie Jasia i Małgosi  

Godz. 8.30 

  

PSP Makowiec Judo 

Warsztaty plastyczne z 

serigrafii - sitodruk (prof. 
Kołodziej) godz. 10.00-

12.00 

Młodzieżowa drużyna 

strażacka 

Judo 

Zajęcia szachowe 

Gry i zabawy 

ogólnorozwojowe 

 

Zajęcia plastyczne 

Młodzieżowa drużyna 

strażacka 

Judo 

Zajęcia szachowe 

Zajęcia komputerowe 

Judo 

 

PSP 
Modrzejowice 

Ortografia na wesoło 

Sznurkowe Cuda -warsztaty  

MGOK 9.00-10.30 

Głośne czytanie książki 
" Pan Tadeusz" A. 

Mickiewicza 

Warsztaty Targowa -
Wycinaki łowickie 

godz. 9.00-12.00 

Wyjazd na kręgle Teatrzyk objazdowy  
Łakocie Jasia i Małgosi  

Godz. 10.00  

 

  

PSP Odechów Zajęcia teatralne- teatr 
uczy, bawi, wychowuje, 

wdrażanie do kulturalnego 

spędzania czasu wolnego. 

Zajęcia komputerowe- 

zastosowanie programów 

komputerowych, 

 – gry i zabawy edukacyjne 

z zastosowaniem sprzętu 

multimedialnego. 

Gry i zabawy- zajęcia 
rekreacyjno- sportowe. 

Zabawy na świeżym 
powietrzu- „Bieg po 

zdrowie”. 

Zajęcia teatralne- teatr 
uczy, bawi, wychowuje, 

wdrażanie do 
kulturalnego spędzania 

czasu wolnego. 

Gry i zabawy planszowe 
„ Akademia Gier , Świat 

gier bez prądu” - 
spotkanie z grami 

planszowymi połączone 
z turniejem wybranej 

gry. 

   

PDP Odechów Zajęcia Akademia Gier , 
Świat gier bez prądu - 

Gry i zabawy- zajęcia 
rekreacyjno- sportowe. 

Projekcja filmu na 
dużym ekranie- 

Teatrzyk objazdowy  
Łakocie Jasia i Małgosi  
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filia Wolka 
Twarogowa 

spotkanie z grami 
planszowymi połączone z 

turniejem wybranej gry 

– konkurs Miłośników Gier 

Planszowych. 

„Tańcz i ćwicz” – 
gimnastyka przy 

muzyce. 

rozwijanie kreatywnej 
osobowości ucznia, 

poszerzanie jego wiedzy, 
wzbogacenie słownictwa 

i twórczej aktywności. 

Godz. 11.30 

PSP Sołtyków       

Gimnazjum 
Skaryszew 

 7.30 – 10.30 

 Zajęcia taneczne. 

 10.30 – 13.0 
Wykonywanie ozdób 

wielkanocnych /grupa 1 
/lub gry i zabawy w języku 

angielskim /grupa 2/. 

 

 7.30 – 10.30 
Zajęcia rekreacyjno – 
sportowe – piłka 

siatkowa.10.30 – 13.00 
Wiersze i rymowanki 

ułatwiające 
zapamiętywanie  reguł 
ortografii i wymowę 

trudnych słów. 

7.30 – 10.30 
Zajęcia rekreacyjno – 
sportowe – piłka 

siatkowa. 
10.30 – 13.00 

Turniej historyczny „ 
Jeden z dziesięciu ” 
utrwalający wiedzę z 

historii Polski. 

 

17.30 – 10.30 
Zajęcia rekreacyjno – 
sportowe – piłka 

nożna. 
10.30 – 13.00 

.Ciekawa matematyka 
– sposoby obliczeń 
inne niż w 

podręczniku. 

 

7.30 – 10.30 
Zajęcia rekreacyjno – 
sportowe – piłka 

nożna. 
10.30 – 13.00 

Turniej „Dookoła 
świata.”  - utrwalający 

wiedzę z geografii. 

 

 

Ferie na 
Targowej 

Warsztaty cekinowe 

ozdoby 

Zajęcia wyjazdowe Kolorowa biżuteria Zajęcia wyjazdowe Warsztaty 

fotograficzne 

godz.12.30 

 

MGOK FERYJNA SZKÓŁKA 

GITAROWA – codziennie 
grupa początkująca   

i grupa zaawansowana  

Taneczne pląsy- zajęcia 

tańca i fitnessu 13.00-14.00 

FERYJNA SZKÓŁKA 

GITAROWA – 
codziennie grupa 

początkująca   

i grupa zaawansowana  

 

FERYJNA SZKÓŁKA 

GITAROWA – codziennie 
grupa początkująca   

i grupa zaawansowana  

 

FERYJNA SZKÓŁKA 

GITAROWA – 
codziennie grupa 

początkująca   

i grupa zaawansowana  

 

FERYJNA SZKÓŁKA 

GITAROWA – 
codziennie grupa 

początkująca   

i grupa zaawansowana  

Taneczne pląsy- zajęcia 

tańca i fitnessu 13.00-

14.00 

Pod patronatem 
MGOK odbywać się 
będą występy 
teatrów 
objazdowych. 
Warsztatów 
rzeźbiarskich, 
Warsztatów 
szachowych, 
Warsztatów 
sznurkarskich 

Biblioteka bricolage – zabawy z bajką i 

pacynką 

 teatrzyk KAMISHIBAI 

oraz bajkowe plastelinki                                                                                                                                     

 zagadki sówki dla 

mądrej główki- 

łamigłówki i  krzyżówki 

W ramach oferty 

proponujemy także  
codziennie 

korzystanie z  
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Lokalnego Centrum 
Kompetencji oraz 

oglądanie bajek na 
dużym ekranie w 

Bibliotece. 

 

Zakończenie Ferii w Gminie Skaryszew przewidywane jest na dzień 10.02.2019 na Sali w budynku Zespołu Szkół w Skaryszewie przy ul Prusa– 
Wstępne ustalenia zakładają rozpoczęcie o godz. 13.00 - 14.30 . W ramach imprezy przewidujemy rozdanie pamiątek, poczęstunek, wystawę prac 
wykonanych podczas zajęć, pokazy teatralne zgłoszonych grup uczestników zająć (do ustalenia). Finałem będzie Karnawałowy Bal Przebierańców 
rozpoczynający się o godzinie 15.00 

 

Świetlica Gębarzów:   Teatrzyk objazdowy Łakocie Jasia i Małgosi  - 07.02 14.30     Zręczne ręce Warsztaty Rzeźbiarskie dla dzieci MGOK  30.01 godz. 12.00 

 

 

 


