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data godz. zajęcia placówka 

04.01.   10:00 Zima dźwiękiem malowana - nauka zimowego utworu na fortepian i 
keyboard      

DK Ząbkowice     

11:00 Warsztaty taneczne  KO Krąg 

12:00 Ptasia stołówka - budki dla ptaków,  
materiały: karton po mleku lub soku, papier kolorowy, kolorowa tektura, 
klej, nożyczki, patyczek lub stara kredka, ołówek 

KO Zodiak 

13:00 Zimowe piosenki -  zajęcia muzyczno-emisyjne cz.1 KO Helikon 

04.01. 10:00  „Witajcie w naszej bajce...” Bałwanek Bouli  - zajęcia plastyczno-rytmiczne 
(skarpetkowy bałwanek, nauka piosenki tytułowej i zabawa ruchowa) 

ŚŚ Strzemieszyce 
Małe 

11:00 Warsztaty plastyczne „Zimowy krajobraz”, 
materiały: czarna kartka z bloku technicznego A3, biała farba akryl lub 
plakatowa, biała pianka do golenia, 

ŚŚ Łosień 

12:00 Zimowa piosenka  - zajęcia umuzykalniające ŚŚ Rudy 

13:00 Papierowa śnieżynka, 
materiały : nożyczki, kartki z bloku technicznego oraz rysunkowego, klej na 
gorąco, wstążka, koraliki 

ŚŚ Antoniów 

05.01.   10:00 „Mam tę moc" - nauka piosenki DK Ząbkowice       

11:00 „Zimowy krajobraz” warsztaty plastyczne,  
materiały: dwa arkusze cienkiej tektury formatu A4 (np. z pudełka po 
butach); farby (najlepiej akrylowe) w kolorach: białym i niebieskim; gąbka 
do mycia naczyń; klej; nożyczki 

KO Krąg 

12:00 Bałwanek z butelki z solą - warsztat plastyczny,  
materiały: półlitrowa przezroczysta butelka plastikowa po wodzie, 1 kg soli, 
lejek, nożyczki, linijka, pisak, klej Magic lub klej na gorąco (pod nadzorem 
rodziców), oczka ruchome, kilka cienkich małych gałązek lub drucik 
kreatywny na miotłę, odrobinę pomarańczowej plasteliny na nos, kolorowa 
skarpetka  i trochę filcu w pasującym kolorze , pomponik, koraliki i inne 
ozdoby czapeczki 

KO Unikat 

13:00 „Zimowe piosenki” zajęcia muzyczno-emisyjne cz.2 KO Helikon 

05.01. 10:00 „Witajcie w naszej bajce...” Pinokio - zajęcia plastyczno-umuzykalniające 
(ruchomy pajacyk Pinokio, zabawy przy piosence z bajki „Pinokio”) 

ŚŚ Strzemieszyce 
Małe 

11:00 Warsztaty manualne –wykonanie śnieżynki techniką quilingu, 
materiały: paski do Quilingu, igła do zwijania, klej Magik, 

ŚŚ Łosień 

12:00 Kreatywnie w domu – „Bądź jak Picasso”, warsztaty plastyczne - kolaż ŚŚ Błędów 

13:00 Sznurkowe liście - pierwsze kroki makramy ŚŚ Tucznawa 

07.01. 10:00 „Przytulasek” – szyjemy Ciastka,  warsztat plastyczny,  
materiały: igła, nitka biała, guziki, wata, nożyczki, pisak czarny, farba 
różowa- dowolna, filc cienki brązowy/beżowy/ lub stary podkoszulek 
bawełniany lub stara poszewka na poduszkę w odcieniu 
brązowego/beżowego, wstążki kolorowe materiałowe 

KO Unikat 

11:00 Warsztaty taneczne  KO Krąg 

12:00 Aktorskie ABC - nauka budowy prostej lalki (formy) z rzeczy „domowych” KO Helikon 

13:00 Filcowe zawieszki,  
materiały: kawałki filcu, igła z nawleczoną nitką, wata, guziki, kolorowe 
tasiemki, nożyczki 

PKZ  

07.01. 10:00 „Witajcie w naszej bajce...” Pszczółka Maja  - zajęcia plastyczno-muzyczne 
(malowanie scenografii do bajki, zabawa ruchowa do piosenki tytułowej) 

ŚŚ Strzemieszyce 
Małe 

11:00 Warsztaty manualne – technika makramy – wykonanie zawieszki 
materiały: kolorowy sznurek i koraliki,  

ŚŚ Łosień 



12:00 „Czy rozpoznasz piosenki z bajek”, zajęcia muzyczne – challenge cz.1, cz.2 ŚŚ Błędów 

13:00 Karnawałowa maska ŚŚ Okradzionów, 
ŚŚ Rudy 

08.01. 10:00 „Kalendarz na Nowy Rok” warsztat plastyczny,  KO Unikat 

11:00 Papierowy witraż - warsztaty plastyczne,  
materiały:  ofertówka A4 (przeźroczysta sztywna koszulka na dokumenty);  
dwie ramki wycięte z czarnego bloku technicznego formatu A4 o grubości 
ok. 2 cm; bibuła prasowana w niebieskich odcieniach; czarna kartka z bloku 
rysunkowego;  klej; nożyczki 

KO Krąg 

12:00 Aktorskie ABC - ćwiczenia  techniki mowy i zabawy dykcyjne z tekstem KO Helikon 

13:00 Karnawałowe maski z masy papierowej,  
materiały: balon, klej typu Vikol, gazety, woda, olej lub oliwka dla 
niemowląt narzędzia: pędzel, duża miska, średnia miska 

PKZ  

08.01. 10:00 „Witajcie w naszej bajce...” Alladyn - zajęcia plastyczno-muzyczne 
(tkanie dywanu Alladyna z wełny, zabawa ruchowa) 

ŚŚ Strzemieszyce 
Małe 

11:00 Miś polarny - warsztaty plastyczne 
materiały: czarna kartka z bloku technicznego format A4, pastele suche, 

ŚŚ Łosień 

12:00 Zajęcia plastyczne- motywy zimowe z gliny ŚŚ Okradzionów 

13:00 Zabawy graficzne dla dzieci –  ręcznie robione stemple, 
materiały: plastelina , farby akrylowe lub temperowe, zakrętki od małych 
słoików, blok techniczny, klej Wikol lub na gorąco, ołówek 

ŚŚ Antoniów 

 

 


