
Propozycje dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w 2018 roku 

 

 

 

 

Wycieczki i wyjazdy: 

 04.07.2018 r. – wycieczka - Tajemnice Dworu Kossaków – gra terenowa, ognisko, 

 11.07.2018 r. - wycieczka do Multikina w Czechowicach-Dziedzicach, 

 18.07.2018 r. – Wakacyjny Piknik Kulinarny - warsztaty w Zabłociu, 

 26.07.2018 r. – wycieczka do Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu. 

 

A dodatkowo: gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczno-artystyczne, rozgrywki gier 

planszowych i stolikowych, warsztaty: druku na tkaninie, fotograficzne, czerpania papieru, 

Ebru – zapoznanie z techniką malowania na wodzie, robienia naturalnych mydełek, zajęcia - 

Robotyka – programowanie z klockami lego, plenerowe zajęcia artystyczne – wykonywanie: 

kolorowych przytulanek, świec z wosku, kolorowych zawieszek do okien, pudełek na 

pamiątki, szycie wianków do zawieszania na drzwi, egzotycznych kwiatów – papierowych, 

recyklingowych, letnich obrazów z koralików, szycie lalek – Pipi Pończoszanka, seanse 

filmowe na małym i dużym ekranie. 

 

Godziny pracy świetlic środowiskowych podczas wakacji 2018 roku: 

 

Świetlica w Bąkowie – czynna w czasie wakacji od 29.06. do 31.07.2018 r. w poniedziałki, 

wtorki i czwartki od 12.00 do 18.00, w piątki od 9.00 do 15.00, w środy świetlica nieczynna 

z powodu wyjazdów na wycieczki. 

Świetlica w Drogomyślu – czynna w czasie wakacji od 25.06. do 31.07.2018 r. 

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 9.00 do 15.00, w środy świetlica nieczynna 

z powodu wyjazdów na wycieczki. 

Świetlica w Pruchnej – czynna w czasie wakacji od 02-31.07.2018 r. w poniedziałki, wtorki, 

czwartki i piątki od 9. 30 do 15.30, w środy świetlica nieczynna z powodu wyjazdów na 

wycieczki. 

Świetlica w Strumieniu – czynna w czasie wakacji od 02-27.07.2018 r. w poniedziałki od 

9.00 do 11.00, a we wtorki, czwartki piątki od 10.00 do 12.00, w środy świetlica nieczynna 

z powodu wyjazdów na wycieczki. 

Świetlica w Zabłociu – czynna w czasie wakacji od 25.06. do 31.07.2018 r. w poniedziałki, 

wtorki i czwartki od 9.00 do 15.00, w środy świetlica nieczynna z powodu wyjazdów na 

wycieczki. 

Świetlica w Zbytkowie – czynna w czasie wakacji od 25.06. – 31.07.2018 r. w poniedziałki 

i czwartki od 9.30 do 15.30, we wtorki i piątki od 10.30 do 16.30. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Hala Sportowa w Strumieniu 

 

 Półkolonie: 

I turnus  16-20.07.2018 r. 

II turnus  23-27.07.2018 r. 

W czasie półkolonii organizowane będą: spotkanie z Policjantem i strażakiem w remizie 

strażackiej nt. Zasady BHP podczas wakacji, turnieje piłki nożnej „Mundial w Hali 2018”, 



konkurs plastyczny „Mistrzostwa Świata w piłce nożnej”, zajęcia na Basenie kąpielowym 

w Strumieniu – spotkanie z ratownikiem, „Już pływam” oswojenie z wodą, zabawy w wodzie, 

gra w piłkę wodną, konkurs na najszybszy zjazd, Rajd górski Poniwiec-Czantoria, nauka 

kroków tanecznych – Salsa, inspiracje plastyczne – wykonanie prac z papieru, ognisko 

piecznie kiełbasek, strażacki tor przeszkód „Strażak Sam”, turnieje piłki nożnej i koszykowej, 

konkursy rysunkowe, prace z masy solnej, wyjazd do kina w Bielsku-Białej. 

 02-14.07.2018 r. – „Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego”, 

 06-17.08.2018 r. – „Wakacyjna Szkółka Pływania”. 

 

W okresie od 16-27.07.2018 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci z terenu gminy 

Strumień, za okazaniem legitymacji, będą mogli bezpłatnie korzystać z siłowni. 

 

http://sport.strumien.pl/2018/05/23/wakacje-w-hali-zapisy/ 

 

 

 

 

 

W lipcu br. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu organizuje letnie zajęcia dla dzieci, 

zaprasza też do korzystania z dostępnych w Bibliotece gier planszowych, komputerów i PlayStation. 

Poniedziałki: 

godz. 10.00 - 11.30 

02.07. - powitanie wakacji, zajęcia plastyczne, 

09.07. - niesforne szmatki- przygoda z haftem, 

16.07. - zrób to sam- kolorowa sól,  

23.07. - wakacyjne witraże. 

Wtorki: 

godz. 10.30 - 11.30 

03, 10, 17, 24.07. - Grupy Zabawowe- dzieci od roku do trzech lat wraz z opiekunem. 

Środy: 

godz. 10.00 - 11.30 

04.07. - quizy, rebusy, zagadki związane z książką, 

11.07. - tor z przeszkodami i zabawy przy muzyce, 

18.07. - mini kino-nagrywanie skeczy, 

25.07. - kino w bibliotece. 

Piątki: 

godz. 10.30 - 11.30 

06, 13, 20,27.07. - Grupy Zabawowe- dzieci od roku do trzech lat wraz z opiekunem. 

Konkursy wakacyjne: 

1. „Pocztówka z wakacji” - dowolną techniką wykonaj pocztówkę z wymarzonych wakacji. 

2. „Wierszyk wakacyjny” - przeżyłeś coś ciekawego? Zauroczył Cię jakiś krajobraz? Przelej 

na papier swoje wakacyjne refleksje. Prace konkursowe należy składać do Biblioteki 

do 29 sierpnia 2018 r., a rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. 

 

 


