FERIE ZIMOWE
2019 W GMINIE KRAPKOWICE
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do czynnego udziału w proponowanych zajęciach.

28.01.2019 r. (poniedziałek)
Pływalnia „ Delfin” Spółka z o.o. w Krapkowicach
w dniach 28.01.2019 r. -08.02.2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-15.00
dzieci i młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia z gminy Krapkowice
będą mogli korzystać z bezpłatnego wejścia na pływalnię.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1
godz. 10.00-13.00 – zajęcia czytelnicze
Baśnie, które czytamy, znamy i kochamy









zabawy w bajkolandii
czytanie bajek
rozwiązywanie baśniowych krzyżówek obrazkowych
zabawa ze „Śniegowym płatkiem”
zabawa „Zimowy sztorm”
zabawy z chustą animacyjną, piłką i inne
karaoke
koloruj i zgaduj- zajęcia plastyczne

Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7


godz. 10.00-13.00 zajęcia plastyczne – ceramika

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach
– zimowisko dochodzące
 godz. 9.00-13.00 wyjazd na basen „ Delfin” w Krapkowicach
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
godz. 9.00-13.00 – zimowisko dochodzące






zapoznanie uczestników z regulaminem zimowiska
spotkanie z Krapkowicką Policją
gry planszowe
zabawy na sali gimnastycznej
tenis stołowy

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
godz. 9.00-14.00 – zimowisko dochodzące






zapoznanie uczestników zimowiska z obowiązującymi regulaminami bezpieczeństwa
(podział na grupy, gry i zabawy integracyjne)
inauguracja Turnieju Tenisa Stołowego
gry i zabawy ruchowe ze śpiewem, aerobik
konkursy zręcznościowe
konkurs wiedzy o sportach zimowych

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach
godz. 8.30-13.30 – zimowisko dochodzące




godz. 8.30-9.30 zbiórka na sali gimnastycznej, podział na grupy, przydział wychowawcy,
zapoznanie się z regulaminem, śniadanie
godz. 9.30- 13.00 warsztaty edukacyjne w bibliotece miejskiej
wyjazd na basen w Krapkowicach, zajęcia plastyczne
godz. 13.00-13.30 podsumowanie dnia, uporządkowanie sprzętu, obiad.

29.01.2019 r. (wtorek)
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1
godz. 10.00-13.00 – zajęcia czytelnicze
Baśnie, które czytamy, znamy i kochamy









zabawy w bajkolandii
czytanie bajek
rozwiązywanie baśniowych krzyżówek obrazkowych
zabawa w „ Pole kry lodowej”
zabawa „Wicher na morzu”
zabawy z chustą animacyjną, piłką i inne
karaoke
koloruj i zgaduj- zajęcia plastyczne

Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7


godz. 10.00-13.00 zajęcia plastyczne – rysunek, malarstwo, zabawy kolorem, zajęcia ruchowe
( zajęcia plastyczne dla zapisanych dzieci poniżej 7 lat odbywają się planowo
od godz. 15.00-16.00)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach
godz. 9.00-13.00 – zimowisko dochodzące




„stolikowe łamigłówki” – różnorodne logiczne i dydaktyczne gry stolikowe
konkurs plastyczny

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
godz. 9.00-13.00 – zimowisko dochodzące




zajęcia sportowe, tenis stołowy
wyjazd na basen „ Delfin” w Krapkowicach
zabawy z chustą animacyjną na sali gimnastycznej

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
godz. 9.00-14.00 – zimowisko dochodzące








wyjazd na basen „Delfin" w Krapkowicach
gry i zabawy na sali gimnastycznej
turniej gier planszowych: warcaby, szachy, scrabble, puzzle
„Mam talent"- prezentacja dziecięcych talentów
turniej tenisa stołowego
pogadanka na temat zdrowego żywienia i zachowania się przy stole
konkurs plastyczny „Zdrowie na talerzu”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach
godz. 8.30-13.30 – zimowisko dochodzące




godz. 8.30-9.30 zbiórka na sali gimnastycznej, zapoznanie się z programem dnia, śniadanie.
godz. 9.30- 13.00 warsztaty edukacyjne w bibliotece miejskiej, zajęcia plastyczne,
spacer po mieście
godz. 13.00-13.30 podsumowanie dnia, uporządkowanie sprzętu, obiad

30.01.2019 r. (środa)
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1
godz. 10.00-13.00 – zajęcia czytelnicze
Baśnie, które czytamy, znamy i kochamy









zabawy w bajkolandii
czytanie bajek
rozwiązywanie baśniowych krzyżówek obrazkowych
mroźna zabawa
zabawa – „Ubieramy Eskimosa”
zabawy z chustą animacyjną, piłką i inne
karaoke
koloruj i zgaduj- zajęcia plastyczne

Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7


godz. 10.00-13.00 zajęcia taneczne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach
godz. 9.00-13.00 – zimowisko dochodzące


eksperymenty przyrodnicze, fizyczne i chemiczne wyjaśniające podstawowe zjawiska
zachodzące w przyrodzie

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
godz. 9.00-13.00 – zimowisko dochodzące



wyjście do kina Krapkowickiego na seans filmowy pt. „Sekretny Świat Kotów”
gry planszowe, zabawy w grupach

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
godz. 9.00-14.00 – zimowisko dochodzące




wyjazd do kina w Krapkowicach na seans filmowy (zgodnie z repertuarem KDK).
gry i zabawy na świeżym powietrzu – konkurs na najpiękniejszą rzeźbę ze śniegu
zabawy na sali gimnastycznej- „Nie ważne kto wygra, nie ważne kto gra, byleby zabawa była
na sto dwa".

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach
godz. 8.30-13.30 – zimowisko dochodzące




godz. 8.30-9.30 zbiórka na sali gimnastycznej, zapoznanie się z programem dnia, śniadanie,
godz. 9.30-13.00 wyjście do kina, zabawy sportowe na sali gimnastycznej, zajęcia
komputerowe,
godz. 13.00-13.30 Podsumowanie dnia, uporządkowanie sprzętu, obiad

31.01.2019 r. (czwartek)
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1
godz. 10.00-13.00 – zajęcia czytelnicze
Baśnie, które czytamy, znamy i kochamy








zabawy w bajkolandii
czytanie bajek
rozwiązywanie baśniowych krzyżówek obrazkowych
zabawa „Bitwa na śnieżki”
zabawa „Polowanie na foki”
zabawy z chustą animacyjną, piłką i inne
karaoke



koloruj i zgaduj- zajęcia plastyczne

Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7


godz. 10.00-13.00 zajęcia taneczne

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
godz. 9.00-13.00 – zimowisko dochodzące



wyjazd do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
zajęcia plastyczne- ciastolina, origami, mandala ( praca w grupach)

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
godz. 9.00-14.00 – zimowisko dochodzące






wyjazd na lodowisko do Opola i do sali zabaw
drużynowy konkurs wiedzy „Wiem, co jem”
turniej tenisa stołowego
konkurs karaoke „Śpiewać każdy może"
Planszowe gry towarzyskie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach
godz. 8.30-13.30 – zimowisko dochodzące




godz. 8.30-9.30 zbiórka na sali gimnastycznej, zapoznanie się z programem dnia, śniadanie.
godz. 9.30-13.00 wyjazd na lodowisko do Opola, warsztaty edukacyjne
zorganizowane przez Stowarzyszenie Artystów "Pasja" w Krapkowicach, zwiedzanie galerii.
godz. 13.00-13.30 Podsumowanie dnia, uporządkowanie sprzętu, obiad

01.02.2019 r. (piątek)
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1
godz. 10.00-13.00 – zajęcia czytelnicze
Baśnie, które czytamy, znamy i kochamy





zabawy w bajkolandii
czytanie bajek
rozwiązywanie baśniowych krzyżówek obrazkowych
„bal przebierańców”

Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7


godz. 10.00-13.00 zajęcia taneczne – (finał)- mini pokaz taneczny

( zajęcia plastyczne dla zapisanych dzieci poniżej 7 lat w Filii Otmęt odbywają się planowo od
godz. 15.00-16.00)
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
godz. 9.00-13.00 – zimowisko dochodzące




ognisko z pieczeniem kiełbasek
gry i zabawy logiczne i edukacyjne : „ Rush Hour”, „Trio”, „ Statki”, „ Sudoku”, „Club 2%”,
„Antywirus”, Rummicub”, „Double”, Matematyczne pudełko”
podsumowanie zimowiska- dyplomy i upominki

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
godz. 9.00-14.00 – zimowisko dochodzące




Krapkowice – moje miasto. (historia, zabytki). Konkurs plastyczny „Krapkowicka baszta w
zimowej szacie”. Grupowy konkurs wiedzy o naszym rodzinnym mieście.
Olimpiada zimowa- konkursy w rzutach śnieżkami do celu, lepienie bałwana
Podsumowanie zimowiska, rozdanie uczestnikom nagród i dyplomów za udział
w konkursach i zabawach.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach
godz. 8.30-13.30 – zimowisko dochodzące




godz. 8.30-9.30 zbiórka na sali gimnastycznej, zapoznanie się z programem dnia, śniadanie.
godz. 9.30-13.00 wyjazd do HopLandii do Opola, wyjazd na basen, zabawy towarzyskie,
zajęcia sportowe na sali gimnastycznej.
godz. 13.00-13.30 podsumowanie dnia, uporządkowanie sprzętu, obiad

II TYDZIEŃ

04.02.2019 r. (poniedziałek)
„ Delfin” Spółka z o.o. w Krapkowicach
( Hala Widowiskowo- Sportowa im. W. Piechoty w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 3)


godz. 10.00-12.30 zajęcia sportowo- rekreacyjne

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul. Sienkiewicza 9
godz. 10.00-13.00 – zajęcia czytelnicze

Baśnie, które czytamy, znamy i kochamy









zabawy w bajkolandii
czytanie bajek
rozwiązywanie baśniowych krzyżówek obrazkowych
zabawa ze „Śniegowym płatkiem”
zabawa „Zimowy sztorm”
zabawy z chustą animacyjną, piłka i inne
karaoke
koloruj i zgaduj- zajęcia plastyczne

Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7


godz. 8.00 - wycieczka do Olszowej w ofercie przejazd, zwiedzanie parku miniatur, zabawy
w bawialni „ Bajkowy sad” , posiłek oraz warsztaty do wyboru „ Od ziarenka
do bochenka” lub „Warsztaty robienia mydła”.
Koszt 45 zł od osoby ( zapisy do grup po 15 osób)

05.02.2019 r. (wtorek)
„ Delfin” Spółka z o.o. w Krapkowicach
( Hala Widowiskowo- Sportowa im. W. Piechoty w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 3)


godz. 10.00-12.30 zajęcia sportowo- rekreacyjne

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul. Sienkiewicza 9
godz. 10.00-13.00 – zajęcia czytelnicze
Baśnie, które czytamy, znamy i kochamy









zabawy w bajkolandii
czytanie bajek
rozwiązywanie baśniowych krzyżówek obrazkowych
zabawa w „ Pole kry lodowej”
zabawa „Wicher na morzu”
zabawy z chustą animacyjną, piłka i inne
karaoke
koloruj i zgaduj - zajęcia plastyczne

Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7


godz. 12.00 – poranek filmowy ( zniżka dla dzieci )
( zajęcia plastyczne dla zapisanych dzieci poniżej 7 lat odbywają się planowo od godz. 15.0016.00)

06.02.2019 r. (środa)
„ Delfin” Spółka z o.o. w Krapkowicach
( Hala Widowiskowo- Sportowa im. W. Piechoty w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 3)


godz. 10.00-12.30 zajęcia sportowo- rekreacyjne

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul. Sienkiewicza 9
godz. 10.00-13.00 – zajęcia czytelnicze
Baśnie, które czytamy, znamy i kochamy









zabawy w bajkolandii
czytanie bajek
rozwiązywanie baśniowych krzyżówek obrazkowych
mroźna zabawa
zabawa – „Ubieramy Eskimosa”
zabawy z chustą animacyjną, piłką i inne
karaoke
koloruj i zgaduj- zajęcia plastyczne

Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7


godz. 10.00-13.00- zajęcia plastyczne (papieroplastyka), wspólna praca
nad „ podwodnym światem”

07.02.2019 r. (czwartek)
„ Delfin” Spółka z o.o. w Krapkowicach
( Hala Widowiskowo- Sportowa im. W. Piechoty w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 3)


godz. 10.00-12.30 zajęcia sportowo- rekreacyjne

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul. Sienkiewicza 9
godz. 10.00-13.00 – zajęcia czytelnicze
Baśnie, które czytamy, znamy i kochamy







zabawy w bajkolandii
czytanie bajek
rozwiązywanie baśniowych krzyżówek obrazkowych
zabawa „Bitwa na śnieżki”
zabawa „Polowanie na foki”
zabawy z chustą animacyjną, piłką i inne




karaoke
koloruj i zgaduj- zajęcia plastyczne

Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7


godz. 10.00-13.00- zajęcia plastyczne papieroplastyka, wspólna praca nad makietą miasta

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim
godz. 8.30-13.00 – zimowisko dochodzące


wyjazd do kina Helios w Opolu ( grupa 40 osób)

08.02.2019 r. (piątek)
„ Delfin” Spółka z o.o. w Krapkowicach
( Hala Widowiskowo- Sportowa im. W. Piechoty w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 3


godz. 10.00-12.30 zajęcia sportowo- rekreacyjne

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul. Sienkiewicza 9
godz. 10.00-13.00 – zajęcia czytelnicze
Baśnie, które czytamy, znamy i kochamy





zabawy w bajkolandii
czytanie bajek
rozwiązywanie baśniowych krzyżówek obrazkowych
„bal przebierańców”

Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7


godz. 8.45. -wycieczka do sztolni z Panem Kleksem- przygoda z podziemnej Akademii Pana
Kleksa, gry i zabawy tematyczne, zwiedzanie sztolni, warsztaty plastyczne, posiłek z Bistro „
Łańcuszkowa”
Koszt 55 zł od osoby

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim
godz. 8.30-13.00 – zimowisko dochodzące


wyjazd do Filharmonii w Opolu (grupa 40 osób)

