Plan zajęć na wakacje
Placówka
Szkoła Podstawowa
im. A. Mickiewicza
w Maszewie

Termin
27-31 sierpnia godz.
9.00-14.00
tel. 914187610

Rodzaj zajęć
Ogniska, zawody sportowe i konkursy plastyczne.

Szkoła Podstawowa
w Rożnowie
Nowogardzkim

25czerwca
27 sierpnia

Rowerowy rajd po okolicy
Wyjazd do kina w Szczecinie

Szkoła Podstawowa
im. J.
Kusocińskiego w
Dębicach
Placówki Wsparcia
Dziennego i
Świetlice
Środowiskowe
Bagna, Jenikowo,
Korytowo,
Sokolniki,

tel. 914071125
W sprawie terminu
wyjazdu – kontakt w
szkole

tel.914191195
Lipiec

Wyjazd na basen do Gryfina

Całodobowy wyjazd na zajęcia sportowe do Parku Rozrywki Dziki
Zachód w Zielniewie, wyjazd do kina

Sierpień

Wyjazd na Festyn Trzeźwości do Goleniowa.
Ponadto dla dzieci planowane jest : pieczenie kiełbasek przy ognisku,

zajęcia sportowe i edukacyjne oraz rajd rowerowy.

Maciejewo,
Tarnowo
Środowiskowe
Ogniska
Wychowawcze
Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci
Maszewo, Darż,
Bielice

Ośrodek Kultury i
Sportu w
Maszewie

Czerwiec
II połowa lipca
UWAGA:
Darż – 1-20 lipca
nieczynna placówka,
Maszewo – nieczynna w
II połowie lipca
Wszelkie informacje
dostępne pod nr
tel.914193666 oraz
u opiekunów
2 lipca
3 lipca
4 lipca
5 lipca
6 lipca
9 lipca
10 lipca
11 lipca
12 lipca

Wyjazd nad morze dla dzieci ze wszystkich placówek
Wyjazd kolonijny dzieci do Kowar i Rzeczki; dzieci które pozostają
mają możliwość skorzystania z placówki w godz. od 9.00 do 13.00.

ROZPOCZĘCIE WAKACJI – ognisko stadion sportowy, gry i zabawy
animacyjne
RAJD PIESZY
PLAŻING – plaża miejska
NA SPORTOWO – dzień sportowo – rekreacyjny – stadion sportowy
WARSZTATY: plastyczno – muzyczne, karaoke i gdy planszowe
PLENER – malowanie kamieni, zielnik
WYCIECZKA ROWEROWA
KUCHENNE REWOLUCJE „OKiS”oraz zabawy z chustą animacyjna,
sport na hali sportowej
,ZABAWA Z WODĄ” – wodne zabawy animacyjno – ruchowe – plaża
miejska

13 lipca
16 lipca
17 lipca
18 lipca
19/20 lipca
23 lipca
24 lipca
25 lipca
26 lipca
27 lipca
30 lipca
31 lipca

21 sierpnia
27 sierpnia
28 sierpnia
29 sierpnia
30 sierpnia
31 sierpnia
Szczegółowe informacje

WYCIECZKA ROWEROWA
PLENEROWY ZAWRÓT GŁOWY – stadion sportowy
PRZEDSTAWIENIE pt. „Czarnoksiężnik z krainy OZ”- teatr „Blaszany
Bębenek”
PIKNIK – zumba w plenerze, zajęcia plstyczno - ekologiczne
NOCKA – „Wakacje z duchami”, podchody, bajki
WYCIECZKA ROWEROWA – do Sokolnik + ognisko
PROJEKCJE I TANIEC – projekcje bajek i filmów, karaoke, zabawy z
tańcem
PLASTYCZNIE I SPORTOWO – warsztaty plastyczne, gry i zabawy
sportowe – hala sportowa
PLAŻING – zabawy animacyjno – sportowe – plaża miejska
DZIEN ZABAW – podchody i gry planszowe
SZUKANIE SKARBÓW – oraz „MASTER CHEF”
FILMOWY PORANEK – oraz warsztaty muzyczne i plastyczne
PRZEDSTAWIENIE pt. „Lech, Czech i Rus”– Teatr „KRAK ART.”
NA SPORTOWO –Sport to zdrowie – stadion sportowy
FESTWAL BANIEK MYDLANYCH
PROJEKCJE – projekcje bajek i filmów,
KIDS DANCE – warsztaty taneczne – hala sportowa,
ZAKOŃCZENIE WAKACJI – ognisko, zabawy sportowe i animacyjne

Biblioteka
Publiczna Gminy i
Miasta w Maszewie

uzyskać będzie można w
sekretariacie OKiS lub
pod numerem telefonu
91 4187753
3 lipca godz. 11.00
5 lipca godz. 11.00
10 lipca godz. 11.00
12 lipca godz. 11.00
17 lipca godz. 11.00
19 lipca godz. 11.00
24 lipca godz. 11.00
26 lipca godz. 20.00
31 lipca godz. 11.00
2 sierpnia godz. 11.00
7 sierpnia godz. 11.00
09 sierpnia godz. 11.00
14 sierpnia godz. 11.00
21 sierpnia godz. 11.00
23 sierpnia godz. 11.00

Letni turniej warcabowy
Odjazdowa biblioteka . Wycieczka
Kto zagadkę zgadnie tego nuda nie dopadnie
Lato w obiektywie
„Cudze chwalicie swego nie znacie” Polacy mogą być dumni. Podróż
wakacyjna
„Dzień Czerwonego Kapturka”
Dzień włóczykija
„Nocne obchody”
„Zdrowe jedzenie, co powinieneś jeść”
„Jeden z dziesięciu” konkurs
Odjazdowa biblioteka. Wycieczka
„Wakacje, wakacje” – konkurs plastyczny
Szlakiem podań i legend. Zajęcia literacko-plastyczne
Odjazdowa biblioteka . Wycieczka
„Dzień komiksów”

tel.914187658
UWAGA! – organizatorzy wypoczynku zastrzegają sobie prawo zmian

