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ŚWIETLICE  ŚRODOWISKOWE: 

 
 
ŚŚ BŁĘDÓW 

 
30 stycznia  –  
      03 lutego 
godz. 10:00 – 
          - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
zajęcia plastyczne - jak zrobić coś z niczego? Tworzenie 
prac o tematyce zimowej, róŜnymi technikami z 
zastosowaniem dostępnych materiałów. Zajęcia 
rekreacyjno-ruchowe na boisku LKS „Tęcza”. Zajęcia 
teatralno –muzyczne m.in. tworzenie krótkich 
scenariuszy bajek i muzyki do nich oraz pokazy na 
scenie świetlicy. Zajęcia kulinarne dla dzieci z 
członkiniami KGW, tradycyjne potrawy regionu. 
Zakończenie akcji - dyskoteka dla uczestników z 
zabawami i konkursami. 
 

 
Świetlica 
Środowiskowa 
w Błędowie 
Tel. 32 / 260-78-42 

 
ŚŚ STRZEMIESZYCE 
        MAŁE  
 

 
30 stycznia  –  
      03 lutego 
godz. 10:00 – 
          - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
warsztaty plastyczne „serduszkowe  podusie”; zajęcia 
sportowe w Fitness Klubie SALSA oraz w  Parku 
Wodnym „Nemo”; wyjazd kina Helios; wycieczka 
autokarowa – realizacja  uzaleŜniona od pozyskanych 
środków finansowych, ewentualnie kulig \Eurocamping 
Błędów\ lub zajęcia stacjonarne. Zakończenie akcji, gry i 
zabawy świetlicowe oraz rozstrzygnięcie konkursów. 
 

 
Świetlica 
Środowiskowa 
w Strzemieszycach 
Małych 
Tel. 32 / 260-00-43 
 
 

 
ŚŚ 
TRZEBIESŁAWICE  
 
 
 

 
30 stycznia  –  
      03 lutego 
godz. 10:00 – 
          - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
wyjazdy do kina; konkurs „Skojarzenia” – rozwijanie 
koncentracji uwagi oraz zdolności zapamiętywania; 
zajęcia sportowe w basenie w SP Nr 31; konkursy 
muzyczne; zajęcia zręcznościowe w Kręgielni Orion; 

 
Świetlica 
Środowiskowa 
w Trzebiesławicach 
Tel. 32 / 264-04-48 
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konkurs plastyczny „Zimowe sporty i zabawy” połączony 
z wystawą prac; gry edukacyjne; podsumowanie akcji, 
wręczenie dyplomów i nagród.  

 
ŚŚ KUŹNICZKA 
NOWA 

 
30 stycznia  –  
      03 lutego 
 
godz. 10:00 – 
          - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
warsztaty plastyczne: Quilling zwijanie i modelowanie 
pasków papieru oraz konkurs plastyczny „Zimowe 
PejzaŜe”; konkurs literacki – historia niezłej ziemi – 
krótka zasłyszana lub zmyślona historia; wycieczka 
piesza do stadniny koni „Husar”, przejaŜdŜka bryczką 
oraz zapoznanie dzieci z tradycją wypieku chleba; turniej 
tenisa stołowego i turniej warcabowy; warsztaty 
muzyczne – wykonujemy niezwykłe instrumenty i gramy 
na nich oraz konkurs „Jaka to melodia”, „Jaki to 
instrument”. Bal przebierańców na zakończenie akcji. 
 

 
Świetlica 
Środowiskowa 
w Ku źniczce Nowej 
Tel. 32 / 260-79-13 

 
ŚŚ TUCZNAWA 

 
30 stycznia  –  
      03 lutego 
godz. 10:00 – 
          - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
spacer do lasu oraz do pobliskiej stadniny koni, przejazd  
bryczką. Wyjazd do kina oraz przejazd tramwajem do 
zamku w Będzinie - zwiedzanie średniowiecznej budowli. 
Konkurs plastyczny dla dzieci -„namaluj swój uśmiech”- 
technika dowolna, zakończony wystawą prac. Zajęcia 
sportowo - rekreacyjne w Kręgielni „Orion” oraz w Parku 
Wodny „Nemo”. Na zakończenie akcji konkurs 
muzyczny, karaoke. 
 

 
Świetlica 
Środowiskowa 
w Tucznawie  
Tel. 32 / 261-43-42 
 

 
ŚŚ OKRADZIONÓW 

 
06 – 10 lutego 
godz. 10:00 – 
          - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
zabawa karnawałowa dla dzieci; zajęcia rekreacyjne na 
pobliskim stadionie, turniej tenisa stołowego  dla grup 

 
Świetlica 
Środowiskowa 
w Okradzionowie  
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mieszanych; konkurs plastyczny ”PejzaŜ zimowy” 
collage, spacer do lasu jeśli będzie śnieg to kulig wraz z 
innymi świetlicami lub wyjazd do kina; na zakończenie 
akcji dyskoteka, konkursy i zabawy przy muzyce.  
                                         

Tel. 32 / 268-04-57 
 

 
ŚŚ RUDY 
 

 
06 – 10 lutego 
 
godz. 10:00 – 
          - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
bajka w Ŝyciu dziecka – oglądanie bajek na DVD , 
malowanie wybranych fragmentów bajek, wystawa 
rysunków; podchody  dla dzieci w okolicznym lasku lub 
zaleŜnie od pogody zabawy na śniegu , rzeźby w śniegu; 
zabawa karnawałowa dla dzieci, rewia mody wymyślonej 
- przygotowanie  kreacji i wybiegu; zajęcia sportowe – 
turniej tenisa stołowego w róŜnych grupach wiekowych; 
przygotowanie układu tańca nowoczesnego oraz pokaz 
dla dzieci na zakończenie akcji.  
 

 
Świetlica 
Środowiskowa 
w Rudach 
Tel. 32 / 260-79-31 
 

 
ŚŚ ŁĘKA 

 
06 – 10 lutego 
godz. 10:00 – 
          - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
gry i zabawy logiczne,  „Zima” - impresja plastyczna, 
technika dowolna; wyjazd do kręgielni „Orion” i zawody 
sportowe w róŜnych grupach wiekowych; konkurs 
muzyczny karaoke „Tak to leciało”; gry i zabawy 
stolikowe; bal przebierańców dla najmłodszych oraz 
konkurs strojów; zakończenie akcji, wręczenie nagród i 
dyplomów. 
                                      

 
Świetlica 
Środowiskowa 
w Łęce  
Tel. 32 / 260-74-90 
 

 
ŚŚ ANTONIÓW 

 
06 – 10 lutego 
godz. 10:00 – 
          - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
Bal Przebierańców, Karaoke, zapoznanie się wszystkich 
uczestników Akcji Zima – nadanie sobie imion postaci 
bajkowych; wyjazd do szkoły Języków Obcych na 

 
Świetlica 
Środowiskowa 
w Antoniowie 
Tel. 32 / 262-29-25 
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warsztaty z języka angielskiego; wyjazd do Laserhaus - 
Centrum Rozrywki dla Dzieci w Sosnowcu - wiek 
powyŜej 10 roku Ŝycia; wyjazd do stadniny koni w 
Chruszczobrodzie, pokazy konne, przejaŜdŜka bryczką a 
na zakończenie akcji konkurs plastyczny z 
najciekawszego dnia akcji. 
 

 

 
ŚŚ ŁOŚIEŃ   

 
06 – 10 lutego 
godz. 10:00 – 
          - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
turniej tenisa stołowego, warcaby i inne gry planszowe; 
warsztaty makramy i kwiatów bibułkowych, rozwijające 
umiejętności manualne; konkurs muzyczny –
odgadywanie tytułów róŜnych piosenek o tematyce 
zimowej; warsztaty komputerowe, gry, krzyŜówki, 
zabawy dotyczące zawodów. konkurs plastyczny ,,Moje 
wymarzone ferie’’ oraz przygotowanie wystawki, 
podsumowanie akcji na słodko.  
 

 
Świetlica 
Środowiskowa 
w Łośniu 
Tel. 32 / 260-70-91 
 

 
ŚŚ UJEJSCE 

 
06 – 10 lutego 
godz. 10:00 – 
          - 14:00 

 
Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieŜy obejmują m.in.: 
„Krajobraz leśny” spacer do lasu w Podbuczynach z 
dziećmi i młodzieŜą; konkurs na najlepszą prezentację 
zimową, jeśli będzie śnieg – śniegowe bałwany; zabawy 
w teatr – sceny z zimowych baśni oraz dramę - 
przygotowanie scenografii i choreografii; rozgrywki w 
halową piłkę noŜną oraz impreza integracyjna na 
stadionie Pionier Ujejsce - trening młodzików ze 
starszymi zawodnikami; zabawy  przy muzyce – nauka 
figur tańca współczesnego, zakończenie akcji. 
 
 
 

 
Świetlica 
Środowiskowa 
w Ujejscu 
Tel. 32 / 264-06-97 
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Zastrzegamy sobie moŜliwość zmian programowych w poszczególnych placówkach z przyczyn niezaleŜnych od organizatorów.  
Zajęcia realizowane są codziennie przez okres jednego tygodnia w kaŜdej placówce, w terminach i godzinach podanych w tabeli. 
 
 


