
Ferie 2022
Świetlica 
w Bąkowie

Świetlica w Bąkowie 

14.o2 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

15.02 wtorek

•	We	wtorek	pomysłów	worek	-	
zajęcia	plastyczne.

16.02 środa

•	Wyjazd	do	Chorzowa	-	
zwiedzanie	Stadionu	Śląskiego	
i	przejazd	kolejką	linową	
(dopłata	35	zł,	osobiste	zapisy).	
Zbiórka	o	godz.	8.10	przy	OSP.
Wiek:	od	I	klasy	SP.

17.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	
i	 zabawy	ruchowe.

18.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!

21.02 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

22.02 wtorek

•	We	wtorek	pomysłów	worek	-	
zajęcia	plastyczne.

23.02 środa

•	Wyjazd	do	Bielska-Białej	–	
spektakl	„Robinson”	i	warsztaty	
aktorskie	w	Teatrze	Lalek	
Banialuka	(dopłata	30	zł,	
osobiste	zapisy).	Zbiórka	o	
godz.	9.20	przy	OSP.
Wiek:	od	I	klasy	SP.

24.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	i	
zabawy	ruchowe.

25.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane 
są  wyjazdy, świetlica będzie nieczynna. 
Liczba miejsc na wyjazdy jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zapisu i wpłaty!
Zapisy od 25.01.2022 r.
Plan zajęć może ulec nieznacznym 
zmianom.
Szczegółowe informacje
pod nr. telefonu 510 190 434.

Godziny otwarcia
Świetlicy w Bąkowie 
podczas ferii:

Poniedziałki   9.00 – 15.00
Wtorki             9.00 – 15.00
Środy              nieczynne (wycieczka)
Czwartki      9.00 – 15.00
Piątki           9.00 – 15.00



Ferie 2022
Świetlica 
w Drogomyślu

Świetlica w Drogomyślu

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane są 
wyjazdy, świetlica będzie nieczynna. 
Liczba miejsc na wyjazdy jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zapisu i wpłaty!
Zapisy od 25.01.2022 r.
Plan zajęć może ulec nieznacznym 
zmianom.
Szczegółowe informacje
pod nr. tel. 500 143 120.

Godziny otwarcia
Świetlicy w Drogomyślu 
podczas ferii:

Poniedziałki   8.00 – 13.00
Wtorki             8.00 – 13.00
Środy               nieczynne (wyjazdy)
Czwartki      8.00 – 13.00
Piątki           8.00 – 13.00

14.o2 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

15.02 wtorek

•	We	wtorek	pomysłów	worek	-	
zajęcia	plastyczne.

16.02 środa

•	Wyjazd	do	Chorzowa	-	
zwiedzanie	Stadionu	Śląskiego	
i	przejazd	kolejką	linową	
(dopłata	35	zł,	osobiste	zapisy).	
Zbiórka	o	godz.	8.00	przy	
Hermesie
Wiek:	od	I	klasy	SP.

17.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	
i	 zabawy	ruchowe.

18.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!

21.02 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

22.02 wtorek

•	We	wtorek	pomysłów	worek	-	
zajęcia	plastyczne.

23.02 środa

•	Wyjazd	do	Bielska-Białej	–	
spektakl	„Robinson”	i	warsztaty	
aktorskie	w	Teatrze	Lalek	
Banialuka	(dopłata	30	zł,	
osobiste	zapisy).	Zbiórka	o	
godz.	9.40	przy	Hermesie.
Wiek:	od	I	klasy	SP.

24.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	i	
zabawy	ruchowe.

25.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!



Ferie 2022
Świetlica 
w Zabłociu

Świetlica w Zabłociu

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane są 
wyjazdy, świetlica będzie nieczynna. 
Liczba miejsc na wyjazdy jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zapisu i wpłaty!
Zapisy od 25.01.2022 r.
Plan zajęć może ulec nieznacznym 
zmianom.
Szczegółowe informacje
pod nr. tel. 507 823 475.

Godziny otwarcia
Świetlicy w Zabłociu 
podczas ferii:

Poniedziałki   12.00 – 18.00
Wtorki             13.00 – 19.00
Środy               wyjazdy (nieczynne)
Czwartki      12.00 – 18.00
Piątki           12.00 – 18.00

14.o2 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

15.02 wtorek

•	We	wtorek	pomysłów	worek	-	
zajęcia	plastyczne.

16.02 środa

•	Wyjazd	do	Chorzowa	-	
zwiedzanie	Stadionu	Śląskiego	
i	przejazd	kolejką	linową	
(dopłata	35	zł,	osobiste	zapisy).	
Zbiórka	o	godz.	8.10	przy	OSP.
Wiek:	od	I	klasy	SP.

17.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	
i	 zabawy	ruchowe.

18.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!

21.02 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

22.02 wtorek

•	We	wtorek	pomysłów	worek	-	
zajęcia	plastyczne.

23.02 środa

•	Wyjazd	do	Bielska-Białej	–	
spektakl	„Robinson”	i	 warsztaty	
aktorskie	w	Teatrze	Lalek	
Banialuka	(dopłata	30	zł,	
osobiste	zapisy).	Zbiórka	
o	 godz.	9.10	przy	OSP.
Wiek:	od	I	klasy	SP.

24.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	
i	 zabawy	ruchowe.

25.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!



Ferie 2022
Świetlica 
w Pruchnej

Świetlica  w Pruchnej

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane są 
wyjazdy, świetlica będzie nieczynna. 
Liczba miejsc na wyjazdy jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zapisu i wpłaty!
Zapisy od 25.01.2022 r.
Plan zajęć może ulec nieznacznym 
zmianom.
Szczegółowe informacje
pod nr. telefonu 510 190 537.

Godziny otwarcia
Świetlicy w Pruchnej 
podczas ferii:

Poniedziałki   9.30 – 15.30
Wtorki             9.30 – 15.30
Środy               nieczynne (wycieczka)
Czwartki      9.30 – 15.30
Piątki           9.30 – 15.30

14.o2 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

15.02 wtorek

•	We	wtorek	pomysłów	worek	-	
zajęcia	plastyczne.

16.02 środa

•	Wyjazd	do	Chorzowa	-	
zwiedzanie	Stadionu	Śląskiego	
i	przejazd	kolejką	linową	
(dopłata	35	zł,	osobiste	
zapisy).	Zbiórka	o	godz.	7.40	
w	 Świetlicy.	
Wiek:	od	I	klasy	SP.

17.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	
i	 zabawy	ruchowe.

18.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!

21.02 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

22.02 wtorek

•	We	wtorek	pomysłów	worek	-	
zajęcia	plastyczne.

23.02 środa

•	Wyjazd	do	Bielska-Białej	–	
spektakl	„Robinson”	i	 warsztaty	
aktorskie	w	Teatrze	Lalek	
Banialuka	(dopłata	30	zł,	
osobiste	zapisy).	Zbiórka	
o	 godz.	7.40	w	Świetlicy.
Wiek:	od	I	klasy	SP.

24.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	
i	 zabawy	ruchowe.

25.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!



Ferie 2022
Świetlica 
w Zbytkowie

Świetlica w Zbytkowie

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane są 
wyjazdy, świetlica będzie nieczynna. 
Liczba miejsc na wyjazdy jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zapisu i wpłaty!
Zapisy od 25.01.2022 r.
Plan zajęć może ulec nieznacznym 
zmianom.
Szczegółowe informacje
pod nr. telefonu 510 191 678.

Godziny otwarcia
Świetlicy w Zbytkowie 
podczas ferii:

Poniedziałki   9.00 – 15.00
Wtorki             9.00 – 15.00
Środy               wyjazdy (nieczynne)
Czwartki      9.00 – 15.00
Piątki           9.00 – 15.00

14.o2 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

15.02 wtorek

•	We	wtorek	pomysłów	worek	-	
zajęcia	plastyczne.

16.02 środa

•	Wyjazd	do	Chorzowa	-	
zwiedzanie	Stadionu	Śląskiego	
i	przejazd	kolejką	linową	
(dopłata	35	zł,	osobiste	
zapisy).	Zbiórka	o	godz.	8.10	
w	 Świetlicy.	
Wiek:	od	I	klasy	SP.

17.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	
i	 zabawy	ruchowe.

18.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!

21.02 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

22.02 wtorek

•	We	wtorek	pomysłów	worek	-	
zajęcia	plastyczne.

23.02 środa

•	Wyjazd	do	Bielska-Białej	–	
spektakl	„Robinson”	i	 warsztaty	
aktorskie	w	Teatrze	Lalek	
Banialuka	(dopłata	30	zł,	
osobiste	zapisy).	Zbiórka	
o	 godz.	8.40	w	Świetlicy.
Wiek:	od	I	klasy	SP.

24.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	
i	 zabawy	ruchowe.

25.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!



Ferie 2022
Świetlica

Świetlica Hakuna Matata

Dodatkowe 
Informacje:
W dniach, w których organizowane są 
wyjazdy, Świetlica będzie nieczynna. 
Liczba miejsc na wyjazdy jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zapisu i wpłaty!
Zapisy od 25.01.2022 r.
Plan zajęć może ulec nieznacznym 
zmianom.
Szczegółowe informacje
pod nr. tel. 797 373 184.

Godziny otwarcia
Świetlicy podczas ferii:

Poniedziałki   9.00 – 14.00
Wtorki             9.00 – 14.00
Środy               nieczynne (wyjazdy)
Czwartki      9.00 – 14.00
Piątki           9.00 – 14.00

14.o2 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

15.02 wtorek

•	We	wtorek	pomysłów	worek	-	
zajęcia	plastyczne.
godz. 13.00-14.00
„English fun”	-	zajęcia	z	języka	
angielskiego	(gry	i	zabawy	
ruchowe	po	angielsku)
Wiek:	5-6lat	(wcześniejsze	
zapisy	pod	nr	tel.	797 373 184,	
w	trakcie	trwania	zajęć	
świetlica	nieczynna).

16.02 środa

•	Wyjazd	do	Chorzowa	-	
zwiedzanie	Stadionu	Śląskiego	
i	przejazd	kolejką	linową	
(dopłata	35	zł,	osobiste	zapisy).	
Zbiórka	o	godz.	8.30	przy	
Hurtowni	Strumyk.	

•	Wiek:	od	I	klasy	SP.

17.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	
i	 zabawy	ruchowe.
godz. 11.30-12.30
„English quiz”	-	zajęcia	z	
języka	angielskiego	(językowy	
quiz-	sprawdź	swoją	wiedzę!).
Wiek:	SP	(wcześniejsze	
zapisy	pod	nr	tel.	797 373 184,	
w	 trakcie	trwania	zajęć	
świetlica	nieczynna).

18.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!

21.02 poniedziałek

•	W	poniedziałek	moc	zabawy	-	
karty,	chińczyk	czy	warcaby?

22.02 wtorek

godz. 13.00-14.00
„More fun” -	zajęcia	z	języka	
angielskiego	(gry	i	zabawy	
ruchowe	po	angielsku).
Wiek:	5-6	lat	(wcześniejsze	
zapisy	pod	nr	tel.	797 373 184),	
w	trakcie	trwania	zajęć	
świetlica	nieczynna).

23.02 środa

•	Wyjazd	do	Bielska-Białej	–	
spektakl	„Robinson”	i	 warsztaty	
aktorskie	w	Teatrze	Lalek	
Banialuka	(dopłata	30	zł,	
osobiste	zapisy).	Zbiórka	
o	 godz.	9:00	przy	Hurtowni	
Strumyk.

•	Wiek:	od	I	klasy	SP.

24.02 czwartek

•	Trochę	ruchu	nie	zaszkodzi,	
gdy	czwartek	nadchodzi	-	gry	
i	 zabawy	ruchowe.
godz. 12.00-13.00 „English 
quiz 2”	-	zajęcia	z	języka	
angielskiego	(językowy	quiz-	
sprawdź	swoją	wiedzę!).
Wiek:	SP	(wcześniejsze	zapisy	
pod		nr	tel.	797 373 184,	
w	 trakcie	trwania	zajęć	
świetlica	nieczynna).

25.02 piątek

•	Włącz	muzykę,	siądź	wygodnie	
-	piątek	wita	nas	pogodnie!


