
LATO W MIEŚCIE 2017 
 

1. Plan zajęć Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Piławie Górnej,  

w lipcu 2017 roku. 

 

1. tydzień. 

3.07. poniedziałek 
godziny 9:00 – 16:00 

Zapisy na zajęcia. Zajęcia organizacyjne. Autoprezentacja plastyczna, 
układanie regulaminu akcji Lata w mieście. Zajęcia profilaktyczne – 
Poznajmy się. Zajęcia sportowe na Orliku. Zajęcia plastyczne-Wakacyjne 
marzenia. 

4.07. wtorek 
godziny 9:00 – 16:00 

W siną dal -wycieczka piesza po okolicy. Wykonanie wakacyjnej mapy 
Piławy Górnej. Zabawy ruchowe na boisku-tor przeszkód na wesoło. 
Zajęcia według grup wiekowych. 

5.07. środa 
godziny 9:00 – 16:00 

Cali i zdrowi- spotkanie z policjantem. Pogadanka na temat 
niebezpieczeństw w czasie wakacji, jak się zachować. Turniej warcabowy.  
Pierwsza pomoc-zajęcia z fantomem. , nauka udzielania pierwszej 
pomocy w sytuacji zagrożenia. Zajęcia według zainteresowań. 

6.07. czwartek 
godziny 9:00 – 16:00 

W świecie bajek i baśni. Czytanie ulubionych bajek. Zajęcia plastyczne 
Moja ulubiona baśń. Zajęcia dowolne na świeżym powietrzu. Gry i 
zabawy stolikowe. 

7.07. piątek 
godziny 9:00 – 16:00 

Dzień sportowy- zajęcia na Orliku. Podchody-zajęcia w terenie. Pokaż, 
narysuj, zgadnij-kalambury. 

2. tydzień. 

10.07. poniedziałek 
godziny 9:00 – 16:00 

Zajęcia  muzyczne-  zabawy przy muzyce. Układanie piosenki wakacyjnej. 
Zajęcia plastyczne – wydzieranki z kolorowych gazet. Zabawy według grup 
zainteresowań. 

11.07. wtorek 
godziny 9:00 – 16:00 

Wyjazd do kina do Świdnicy lub do Kłodzka. 
 

12.07. środa 
godziny 9:00 – 16:00 

Plener malarski. Gry planszowe. Oglądanie bajek na małym ekranie. 
 

13.07. czwartek 
godziny 9:00 – 16:00 

Wyjazd na basen kryty lub odkryty. 
 

14.07. piątek 
godziny 9:00 – 16:00 

Wycieczka do Parku Techniki w Złotym Stoku. 

3. tydzień 

17.07. poniedziałek 
godziny 9:00 – 16:00 

Wycieczka do Ząbkowic Śląskich.  Muzeum Frankensteina, krzywa wieża. 
 Zwiedzanie Ząbkowic. 

18.07. wtorek 
godziny 9:00 – 16:00 

Zajęcia profilaktyczne Nie bój się mówić nie-pogadanka na temat 
uzależnień i kiedy powiedzieć „Nie” w danej sytuacji. Burza mózgów. 
Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek. 
Zabawy na świeżym powietrzu. 

19.07. środa Wyjazd na basen kryty lub odkryty. 



godziny 9:00 – 16:00 

20.07. czwartek 
godziny 9:00 – 16:00 

Wycieczka do Karpacza do Miasteczka Western City. 

21.07. piątek 
godziny 9:00 – 16:00 

Cudze chwalicie -swego nie znacie-wycieczka piesza po okolicy połączona 
z fotografowaniem natury. 

4. tydzień 

24.07. poniedziałek 
godziny 9:00 – 16:00 

Dzień z piosenką. Popisy wokalne dzieci. Układanie piosenki wakacyjnej 
cd. Wspólne śpiewanie. Karaoke. Zajęcia plastyczne-pocztówka. Zabawy 
według grup zainteresowań. 

25.07. wtorek 
godziny 9:00 – 16:00 

Wycieczka na Wielką Sowę. Wspólne zabawy. 
 

26.07. środa 
godziny 9:00 – 16:00 

Piękne dłonie-konkurs na najładniejszy wzorek na paznokcie. Zajęcia 
profilaktyczne na temat zagrożeń współczesnego świata. Spacer 
relaksacyjny. Zabawy na świeżym powietrzu. 

27.07. czwartek 
godziny 9:00 – 16:00 

Wyjazd na basen kryty lub odkryty. 
 

28.07. piątek 
godziny 9:00 – 16:00 

Wspomnienia z wakacji- prezentowanie prac plastycznych, piosenki 
wakacyjnej. Zabawy na świeżym powietrzu. 

5 tydzień. 

31.07. poniedziałek 
godziny 9:00 – 16:00 

Podsumowanie Lata w mieście 2017 r. Dyskoteka połączona  
z grillowaniem. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w planowanym programie akcji-zmiany 
mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych i od ilości dzieci.  

Zajęcia będą się odbywały w dużym budynku Szkoły Podstawowej sala nr 15 i 16.  

Zapisy do Świetlicy od 3 lipca 2017 r. od godziny 9.00. Liczba miejsc na świetlicę i na 
wycieczki jest ograniczona. 

2. Harmonogram zajęć organizowanych przez MOKiB w Piławie Górnej,  

w sierpniu 2017 roku. 

 

1. tydzień. 

1.08. wtorek 
godziny 10:00 – 13:00 

Poznajmy się lepiej – grill na rozpoczęcie wakacji + warsztaty plastyczne – 
moda z odzysku. 
(MOK) 

2.08. środa 
godziny 10:00 – 13:00 
 

Środa w Bibliotece – nie tylko książki. 
(Biblioteka) 

3.08. czwartek 
start 10:00 

Konkurs karaoke – walcz o nagrody. 

(MOK) 

4.08. piątek godziny 
10:00 – 13:00 

Dzień konsoli – rozgrzewka. 
(MOK) 



2. tydzień. 

7.08. poniedziałek 
godziny 10:00 – 13:00 

Nasze wieści z Piławy Górnej – warsztaty prasowe podsumowujące 
pierwszy tydzień ferii. 
(MOK) 

8.08. wtorek – 
godziny 10:00 – 13:00 

Warsztaty plastyczne – moda z odzysku. 
(MOK) 
 

9.08. środa 
start godzina 10:00 

Turniej Fifa Play Station o Puchar Dyrektora MOKiB – zapraszamy 

małych i dużych Fifa – eliminacje 

(MOK) 

10.08. czwartek 
start godzina  10:00   

Turniej Fifa Play Station o Puchar Dyrektora MOKiB – zapraszamy 

małych i dużych Fifa - finały 

(MOK) 

11.08. piątek 
start 8:00 – dworzec 
PKP Piława Górna. 
Powrót na dworzec 
16:33. 

Wycieczka do Barda Śląskiego – Piławski Klub Górski! 
 
Wycieczka płatna – część kosztów dofinansowuje MOKiB. 

Koszt wyjazdu: 5 zł + koszt biletu PKP. Ilość miejsc ograniczona. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci  

i młodzież. 

3. tydzień 

14.08. poniedziałek 
godziny 10:00 – 13:00 

Nasze wieści z Piławy Górnej – warsztaty prasowe podsumowujące drugi 
tydzień ferii. 
(MOK) 

16.08. środa 
godziny 10:00 – 13:00 

Środa w Bibliotece – nie tylko książki! 
 
 

17.08. czwartek 
godziny 10:00 – 13:00 

Warsztaty z minerałami – Regionalna Izba Pamięci 
(Piastowska 29) 

18.08. piątek 
start 8:00 

Wycieczka na Śnieżnik – Piławski Klub Górski. 
Wycieczka płatna – część kosztów dofinansowuje MOKiB. 

Koszt wyjazdu: 10 zł. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież. Wycieczka 

uzależniona od pogody. 

12.08. sobota 

godzina 16:00 

Skatepark lub plac za 

MOK 

Spektakl plenerowy dla dzieci „Pięciu Wspaniałych” w wykonaniu 

Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Wstęp wolny. 

 

4. tydzień 

21.08. poniedziałek 
godziny 10:00 – 13:00 

Nasze wieści z Piławy Górnej – warsztaty prasowe podsumowujące trzeci 
tydzień ferii. 
(MOK) 



22.08. wtorek 
godziny 10:00 – 13:00 

Warsztaty plastyczne – moda z odzysku. 
(MOK) 
 

23.08. środa 
godziny 10:00 – 13:00 

Środa w Bibliotece – nie tylko książki! 
 
 

24.08. czwartek 
godziny  10:00 – 13:00 

Warsztaty z drukarkami 3D 
(MOK) 

25.08. piątek 
start 9:00 

Wycieczka do Muzeum Mineralogicznego we Wrocławiu oraz Aqua 
Park. 
Wycieczka płatna – część kosztów dofinansowuje MOKiB. 

Koszt wyjazdu: 10 zł. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież. Wycieczka 

uzależniona od pogody. 

5 tydzień. 

28.08. poniedziałek 
start 10:00 

Nasze wieści z Piławy Górnej – warsztaty prasowe podsumowujące 
czwarty tydzień ferii. 
(MOK) 

29.08. wtorek 
start 10:00 

Nasze wieści z Piławy Górnej – składamy gazetę! 
(MOK) 

30.08. środa 
godziny  10:00 – 13:00 

Środa w Bibliotece – nie tylko książki! 
 

31.08. czwartek 
start: 8:00 

Żegnamy wakacje – wyjazd do Andrzejówki – ognisko i wycieczka 
górska – Piławskie Klub Górski! 
Wycieczka płatna – część kosztów dofinansowuje MOKiB. 

Koszt wyjazdu: 5 zł. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. Pierwszeństwo zapisów mają dzieci i młodzież. Wycieczka 

uzależniona od pogody. 

 

Na wycieczki obowiązują wcześniejsze zapisy.  
 

Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w programie. 
 

 

3. Godziny pracy Lokalnego Animatora Sportu Kompleksu Boisk Sportowych 

ORLIK w Piławie Górnej, w okresie wakacyjnym. 

 

Poniedziałek-Piątek godziny 14:00 20:00  

Sobota  godziny 15:00-20:00 

Niedziela godziny 14:00-18:00. 


