
FERIE 2019  
W GMINIE LUBIN 

 

       Szkoły 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim 
 

Data Rodzaj / nazwa zajęć 
Godziny 

prowadzenia zajęć 

 

28.01.2019 r. 
Poniedziałek 

Zajęcia plastyczne 9.00- 12.00  

29.01.2019 r.  
Wtorek 

Origami (zajęcia warsztatowe) 9.00- 12.00  

30.01.2019 r.  
Środa 

Zajęcia warsztatowe- „Bałwanek z nici” 9.00- 12.00  

31.01.2019 r.  
Czwartek 

Zajęcia sportowe 9.00- 12.00  

01.02.2019 r.  
Piątek 

Zajęcia edukacyjne z LEGO 9.00- 12.00  

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie 
  

Data Rodzaj / nazwa zajęć 
Godziny 

prowadzenia zajęć 

  

28.01.2019 r. 
Poniedziałek 

Dyskoteka szkolna, zajęcia teatralne na terenie szkoły. 10.00-13.00   

29.01.2019 r.  
Wtorek 

Wyjazd do kina HELIOS na film pt. „Ralph Demolka   w 
internecie”. 

10.00-13.00 
  

30.01.2019 r.  
Środa 

Wyjazd do kręgielni do RCS w Lubinie. 10.00-13.00   

31.01.2019 r.  Wyjazd do sali zabaw „Mrowisko” w Lubinie. 10.00-13.00   



Czwartek 

01.02.2019 r.  
Piątek 

Tworzenie obrazków zimowych w programie POINT na terenie 
szkoły. 

10.00-13.00   

Szkoła Filialna w Osieku 
  

 

Data 
Rodzaj / nazwa zajęć 

Godziny 

prowadzenia zajęć 

  

28.01.2019 r. 
Poniedziałek 

J. angielski na wesoło- warsztaty zabawy z angielskim 10.00-12.00 
  

Pracownia witraży  12.00-14.00   

29.01.2019 r.  
Wtorek  

Zajęcia kreatywne „de-coupage” dla dzieci 10.00-12.00   

Dogoterapia , czyli inteligencja emocjonalna u młodszych dzieci 
w szkole. 

 
12.00-13.00 

  

 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce 
  

 

Data Rodzaj / nazwa zajęć 
Godziny 

prowadzenia zajęć 

  

 28.01.2019 r. 
Poniedziałek 

Tenisowy zawrót głowy 10.00 – 13.00   

 29.01.2019 r.  
Wtorek 

Wyjazd do kina do Lubina  
na film „Chłopiec z burzy” 

9.30 – 13.30 
  

 30.01.2019 r.  
Środa 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne z GWIAZDĄ SPORTU 10.00 – 13.00   

 31.01.2019 r.  
Czwartek 

Instrumenty popularne na wesoło 10.00 – 13.00   

 1.02.2019 r.    
Piątek 

Wyjazd na lodowisko lub kręgielnię 9.30 – 13.30   



 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych 

 
Data Rodzaj / nazwa zajęć 

Godziny 

prowadzenia zajęć 

 28.01.2019 r. 
Poniedziałek 

Zajęcia kulinarne 10.00 – 13.00 

 29.01.2019 r.  
Wtorek 

Wyjazd na lodowisko i kręgielnię 10.00 -14.00 

 30.01.2019 r.  
Środa 

Wyjazd do kina Helios w Lubinie 10.00 – 13.00 

 01.02.2019 r.  
Piątek  

Zajęcia plastyczne 10.00 – 13.00 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach 
  

Data Rodzaj / nazwa zajęć 
Godziny 

prowadzenia zajęć 

  

28.01.2019 r.  
Poniedziałek 

Zajęcia na kręgielni i lodowisku OSiR w Lubinie 
 Turniej kręglarski 
 Zabawy na lodzie 

 
09.00-13.00 

  

29.01.2019 r. 
Wtorek 

Gry i zabawy multimedialne.  
„Let’s dance” warsztaty z tańca towarzyskiego. 
Warsztaty montażu filmu. 

10.00-13.00   

30.01.2019 r. 
Środa 

Warsztaty kulinarne z cyklu „Szef kuch zaprasza.   
Kreatywne zajęcia sensoplastyczne. 

10.00-13.00   

31.01.2019 r. 
Czwartek 

Wyjazd do kina. 10.00-13.00   

01.02.2019 r. 
Piątek 

Warsztaty rękodzieła „Poznajemy tajniki szycia na maszynie i 
tworzymy walentynkowe upominki”. 

10.00-13.00   

 

 

 

 



Gminna Biblioteka Publiczna 

Biblioteka w Raszówce 
 

Data Rodzaj / nazwa zajęć 
Godziny 

prowadzenia zajęć 

 

28.01.2019 r. 
Poniedziałek 

1. „Bezpieczne ferie” 
- pogadanka o  zagrożeniach w czasie ferii przeprowadzi 
strażak lub pracownik sanepidu wraz z policjantem. 
2. Zabawy integracyjne, gry planszowe 
3. Zakodowane ferie 
- wykonanie kartki walentynkowej z diodami. 

15.00-17.00 

 

29.01.2019 r.  
Wtorek 

1. W krainie dinozaurów 
- poznanie prehistorycznego świata dinozaurów - prezentacja 
multimedialna, 
- wyszukiwanie ciekawostek o dinozaurach, czytanie  wierszy i 
opowiadań z magazynu dla dzieci” Świerszczyk”- „Wielki Zlot 
Dinozaurów” 

- zabawa w paleontologa  
- wykonanie karnawałowej maski dinozaura lub dinozaura  
z balonów, plasteliny i innych materiałów.  

15.00-17.00 

 

30.01.2019 r.  
Środa 

1.Teatr Blaszany Bębenek spektakl pt. „Anaruk  
w Grenlandii” 

2.Kraina wiecznych śniegów  
- pogadanka na temat życia w Grenlandii z wykorzystaniem 
atlasów geograficznych i lektury Czesława Centkiewicza 
„Anaruk chłopiec z Grenlandii”  
- wykonanie zimowego, miętowego obrazka- malowanie pastą 
do zębów.  

15.00-16.00 
świetlica wiejska  

w Raszówce/ wstęp wolny 
 

16.00-17.00 

 

 
 

  



Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie  

Data Rodzaj / nazwa zajęć 
Godziny 

prowadzenia zajęć 

  

29.01.2019 r.  
Wtorek 

„Zimowy leśny świat” 

Spotkanie z leśniczym, p. T. Wójcikiem. 

Zajęcia plastyczne: zimowe drzewo z wykorzystaniem wacików  
kosmetycznych i kleju oraz plasteliny. 

14.00-16.00 

(godzina może ulec zmianie po ustaleniu z 
leśniczym) 

  

31.01.2019 r. Czwartek Jak ulepić bałwanka bez śniegu? 

Zajęcia plastyczne: wykonanie bałwanków ze styropianowych 
kul  
i wacików do uszu. 

12.00-14.00 

  

05.02.2019 r.  
Wtorek 

Jak zrobić coś z niczego? 

 Obrazki z użyciem pieczątek wykonanych z rolek po papierze 
toaletowym.  

Zagadki o różnych przedmiotach i postaciach 
charakteryzujących zimę.  
Gry i zabawy integracyjne. 

14.00-16.00 

  

Filia w Miłoradzicach 
  

 

Data 
Rodzaj / nazwa zajęć 

Godziny 

prowadzenia zajęć 

  

04.02.2019 r. 
Poniedziałek 

1.Jesteśmy bezpieczni.  
Rozmowa o bezpiecznych zabawach w domu i na powietrzu. 
2.Kodowanie na dywanie.  
Zabawa w szyfrowanie tekstu za pomocą umownych znaków, 
budowanie wieży z plastikowych kubków. 
3. Zimowe pejzaże.  

 

12.30 – 14.30 

 

  



Wykonywanie makiety związanej z zimą. 

05.02.2019 r. 
Wtorek  

1. Moja walentynka. 
Wykonywanie kartek walentynkowych, wyszukiwanie wierszy, 
życzeń. 
2.„ Raz na górze, raz na dole” 

Zabawy ruchowe – twister, 1,2,3 Baba Jaga patrzy 
c.d. Zabawy w kodowanie 

12.30 – 14.30 

  

06.02.2019 r. 
Środa 

1. Zajęcia plastyczne:-moje zoo z plasteliny i nie tylko 
Lepimy z plasteliny i poznajemy zwierzęta świata  
- rysunek na folii 
malowanie farbami na folii spożywczej 
c. d. zabawy w kodowanie 

12.30 – 14.30 

  

 Filia w Oborze 
  

 

Data Rodzaj / nazwa zajęć 
Godziny 

prowadzenia zajęć 

  

 

04.02.2019 r. 
Poniedziałek 

- Bądź widoczny i bezpieczny na drodze – pogadanka. 
- Wspólne opracowywanie kodeksu postępowania podczas 
zabaw zimowych. 
- Zimowe łamigłówki mądrej główki – rozwiązywanie quizów, 
rebusów, zagadek. 
- Chcecie bajkę?- głośne czytanie wybranej bajki o tematyce 
zimowej. 

 

12.30 – 14.30 

 

  

 

05.02.2019 r. 
Wtorek  

Dzień Bezpiecznego Internetu „ Działajmy razem!” 
 - Dyskusja na temat bezpiecznych zachowań online w oparciu  
o filmiki edukacyjne „Owce w sieci” 
( materiały multimedialne SaferInternet). 
- Gry i zabawy o tematyce internetowej: Wyczyść sieć, Pilnuj 
własnych zdjęć, Zasady, Znaki drogowe internetu. 
- Nasze ulubione – wspólne odwiedzanie ulubionych stron 
internetowych uczestników zajęć. 

12.30 – 14.30 

  



- Internet fajna sprawa, ale w realu lepsza zabawa - Zabawy 
słowno- muzyczne. 

 

06.02.2019 r. 
Środa 

 Zrób to sam! - pojemnik na bibeloty- oklejanie, przyozdabianie 
kartonowych pudełeczek. 
- Ruch to zdrowie – zabawy sprawnościowe z chustą Klanzy, 
piłką. 
- Czytamy sobie ze „Świerszczyka” – ciekawe opowiadania 
edukacyjne z przesłaniem i ich wspólne omawianie. 
- Ja też potrafię! - śpiewanie piosenek, recytowanie wierszy, 
opowiadanie anegdot – zabawy na pożegnanie ferii. 

12.30 – 14.30 

  

 Filia w Niemstowie 

 
Data Rodzaj / nazwa zajęć 

Godziny 

prowadzenia zajęć 

 

30.01.2019 r.  
Środa 

 1.Ferie z Bolkiem i Lolkiem, głośne czytanie fragmentów z 
książki "Nowe przygody  Bolka i Lolka", 

2. Wędrówki "palcem" po mapach i globusie, znalezienie 
Grenlandii na mapie-pogadanka na temat życia w  krainie 
wiecznych śniegów 

3. Teatr Blaszany Bębenek-spektakl pt. "Anaruk w Grenlandii"     

(w bibliotece) 

12.30 – 14.30 

 

05.02.2019 r. 
Wtorek  

1. Bezpieczne ferie” 
- pogadankę o zagrożeniach w czasie ferii przeprowadzi 
strażak, spotkanie z pracownikiem Banku? 

2. c.d. Głośnego czytania fragmentów z książki "Nowe 
przygody Bolka i Lolka" 

3. Tworzenie przez dzieci globusów z kul styropianowych 

12.30 – 14.30 

 
07.02.2019 r. 
Czwartek 

1. c.d. Głośnego czytania fragmentów z książki "Nowe 
przygody Bolka i Lolka" 
2.Kończenie globusów, ocena prac wykonanych przez dzieci 
3. Zabawy w kodowanie w bibliotece-tworzenie kartek 

12.30 – 14.30 



okolicznościowych z diodami np. na Walentynki 
4.Zakończenie ferii-słodki poczęstunek  

Filia w Chróstniku 
  

Data Rodzaj / nazwa zajęć 
Godziny 

prowadzenia zajęć 

  

04.02.2019 r. 
Poniedziałek 

- Wytworzenie ciepłej i przyjaznej atmosfery – przekazanie 
„iskierki przyjaźni” 
- Wspólne ustalenie zasad współpracy – wypisanie w punktach 
na szarym papierze zasad prawidłowego zachowania się 
podczas zajęć 
- Bajkowa kraina – spektakl „Pinokio” przedstawiany przez 
agencję teatralną Blaszany Bębenek. 

 
12.00-14.00 

  

05.02.2019 r. 
Wtorek  

- „Krasnoludek” - zabawa w kończenie zdania „Jestem tu dzisiaj, 
bo...” 
- „Znane i całkiem zapomniane „– fantastyczne gry i zabawy 
niekoniecznie z udziałem komputera. Zaczynamy wspólnie od 
gry w „PAŃSTWA I MIASTA”  
- Bałwan – symbol zimy : dzieci poznają historię bałwana , 
następnie wykonują figurki bałwanów z kul styropianowych 

12.00-14.00   

06.02.2019 r. 
Środa 

- Kodowanie – wykonywanie kartek walentynkowych z diodami 
-  Gry i zabawy zręcznościowe : misie-żelki (zabawa polega na 
przenoszeniu żelków za pomocą rurek do picia z jednego 
talerzyka na drugi), zwijanka (zabawa w parach polegająca na 
zwijaniu sznurka na czas) 
- Zabawy muzyczno - ruchowe 

12.00-14.00   

Filia w Księginicach 

Data Rodzaj / nazwa zajęć 
Godziny 

prowadzenia zajęć 

28.01.2019 r. - Poznajmy się”- zabawy integracyjne z wykorzystaniem chusty  



Poniedziałek animacyjnej Klanza 
- „Nie rozmawiaj z nieznajomym”- głośne czytanie bajki 
„Czerwony Kapturek”- rozmowa na temat bezpieczeństwa 
- „Słuchaj i twórz”- słuchając baśni „Brokatowy pejzaż” z Baśni 
Chińskich (audiobook) tworzenie zimowych witraży  

15.30-17.30 

29.01.2019 r.  
Wtorek 

- „Podróż do lodowej krainy”- głośne czytanie „Królowej Śniegu” 
- „Bałwankowy świat”- wykonanie bałwanków różnymi 
technikami plastycznymi (z materiału, z masy solnej, na 
kartkach papieru),  
- „Zimowe kartki z niespodzianką”- tworzenie kartek z diodami 
(kodowanie w bibliotece) 
- zabawy z kolorowymi kubeczkami- elementy kodowania 

15.30-17.30 

31.01.2019 r. 
Czwartek 

- Bal na sto par”- głośne czytanie „Kopciuszka” 
- tworzenie masek karnawałowych,  
- Wielki bal w bibliotece- zabawy ruchowe. 

15.30-17.30 

Ośrodek Kultury Gminy Lubin 

OKGL - zapisy do 25 stycznia 2019 r. pod numerem telefonu: 76 845 59 86 lub osobiście w biurze OKGL od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. 

Data Rodzaj / nazwa zajęć 
Godziny 

prowadzenia zajęć 

28.01.2019 r. 
Poniedziałek 

INTEGRACYJNY BAL PRZEBIERAŃCÓW 
/świetlica wiejska/ - wstęp wolny 

 
17.00 – 19.00 

29.01.2019 r.  
Wtorek 

Spektakl pt. „ANARUK W GRENLANDII”  
MIŁOSNA /świetlica wiejska/ - wstęp wolny 

od 17.00 

30.01.2019 r. 
Środa 

Wycieczka do PARKU TRAMPOLIN, na miejscu konkursy  
i zabawy  
Koszt: 30,00 zł/os., wyjazd z Lubina /parking Kaufland/ - zapisy 

8.00-16.00 

31.01.2019 r. Kino HELIOS i zabawa W AKUKU  9.00-13.00 



Czwartek zbiórka w kinie, po seansie 2 godziny w Sali Zabaw, Koszt: 
30,00 zł - zapisy 

01.02.2019 r. 
Piątek 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE - plastyczne z wykorzystaniem 
pasteli, malowanie na szkle - KŁOPOTÓW /świetlica wiejska/ 

10.00-14.00 

04.02.2019 r. 
Poniedziałek 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE - lepienie z gliny i animacja 
poklatkowa – WIERCIEŃ /świetlica wiejska/ - zapisy 

9.00-14.00 

06.02.2019 r. 
Środa 

Wyjazd na sanki –„Andrzejówka” k/Wałbrzycha,  
koszt: 30,00 zł/os., wyjazd z Lubina /parking Kaufland/ – 
zapisy 
Jeżeli wyjazd zostanie odwołany z przyczyn atmosferycznych to 
w zastępstwie odbędą się ZAJĘCIA INTEGRACYJNE /10.00-
14.00/ GORZELIN /świetlica wiejska/ - zapisy 

8.00-17.00 

07.02.2019 r. 
Czwartek 

Spektakl pt. „PRZYGODY WAŻNIAKA I SPÓŁKI”  
- SIEDLCE /świetlica wiejska/ - wstęp wolny 

Od 17.00 

07.02.2019 r. 
Czwartek 

Kino HELIOS i zabawa W AKUKU – zbiórka w kinie, po 
seansie 2 godziny w Sali Zabaw, Koszt: 30,00 zł - zapisy 

9.00-13.00 

08.02.2019 r. 
Piątek 

ZWIEDZANIE WYSTAWY „Gmina Lubin - wczoraj i dziś” 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE – plastyczne i muzyczne - 
zapisy 

10.00 – 14.00 

 
 


