Ferie 2007
Data dodania: 2007-02-06 00:00:00
Link: https://leczna.pl/aktualnosci/ferie-2007
Gminne jednostki przygotowały bogatą i różnorodną ofertę na zbliżające się ferie zimowe. Zapraszamy do zapoznania się z
propozycjami placówek oświatowych i kulturalnych.
Zespół Szkół nr 1
w okresie ferii zimowych organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w następujących formach:
Zimowisko dochodzące dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 2 w dniach 12-23.02.2007 r.
Zajęcia zimowiska odbywają się od godz.900 do godz.1400. Program zimowiska „Mugole w krainie czarów” jest atrakcyjną ofertą zajęć
rekreacyjnych, sportowych oraz gier i zabaw. Odpłatność za ubezpieczenie, obiad i materiały do zajęć wynosi 65 zł.
Obóz sportowy dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 2.
Zajęcia programowe obozu obejmujące: treningi z piłki nożnej, zajęcia sportowo-rekreacyjne, pływanie prowadzone będą od 12 do 23
lutego 2007 r. w godzinach 8.30-13.30. Odpłatność za udział w obozie wynosi 35 zł. i obejmuje: ubezpieczenie i obiad.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze świetlicy szkolnej.
Zajęcia prowadzone będą pod hasłem „Wyprawa do krainy radości” od 12 do 23 lutego 2007r. w godzinach od 10.00do 13.00. W
programie zajęć zaplanowano: gry i ćwiczenia terenowe, zajęcia plastyczne, zabawy tematyczne, oglądanie i słuchanie bajek. Zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze prowadzone będą w budynku przy ul. Staszica 17 dla dzieci z klas I-III.
„Ferie z biblioteką”.
Organizuje biblioteka szkolna dla dzieci od 12 do 16 lutego 2007 r. w godz. 9.00-13.00.
Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
W dniach od 19 do 23 lutego 2007r. w godz. 9.00-13.00 prowadzone będą w bibliotece szkolnej.
Zajęcia sportowe, rekreacyjne i taneczne.
Organizowane będą w okresie ferii z następujących dyscyplin sportowych:
a) mini piłka siatkowa: 21-24 lutego 2007 r. godz.14.00-15.00.
b) piłka siatkowa i tenis stołowy:
12-13 lutego 2007 r. godz. 14.00-15.30
16 lutego 2007 r. godz.14.00-15.30
23 lutego 2007 r. godz.14.00-15.30
14-15 lutego 2007 r. godz.15.30-17.00
19-22 lutego 2007 r. godz. 15.30-17.00
Pływalnia szkolna.
Będzie czynna przez cały okres ferii od 8.30-13.00. Z pływalni korzystają uczestnicy kursu nurkowania, dzieci z obozu sportowego i
zimowiska.
Od 13.00 do 18.00 wejścia indywidualne i grupowe dla wszystkich chętnych.
Program zajęć zimowiska dochodzącego 2007 W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznejw dniach 19.02-22.02.2007 r.
Zajęcia informatyczne
Zajęcia organizacyjne. BHP pracy przy komputerze
Zastosowanie komunikatorów czasu rzeczywistego do komunikowania się
Komputery jako źródła ważnych informacji (wyszukiwarki internetowe)
Szkolna strona WWW jako promocja naszej szkoły w internecie
Odbieranie i wysyłanie listu elektronicznego i konfiguracja programu Outlook Express

Zajęcia rekreacyjno-sportowe
Doskonalenie umiejętności pracy w zespole przez uczestnictwo w grach i zabawach ruchowych
Wdrażanie zasad „fair play" w grach zespołowych
Nauka sędziowania meczy z piłki nożnej, siatkowej i tenisa stołowego
Doskonalenie wcześniej poznanych elementów technicznych podczas gier i zabaw ruchowych
Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i poprawnej sylwetki poprzez ćwiczenia
Ferie 2007 - harmonogram zajęć prowadzonych w Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
12-16.02.2007r.
Poniedziałek
9:00 - 11:30 Zaj. sportowe
9:00 - 12:00 Teatralne
10:00 - 11:30 Zaj. sportowe
10:00 - 11:30 Tenis stołowy
10:00 - 11:30 Komputerowe
11:30 - 13:00 Zaj. sportowe
14:30 - 16:00 Zaj. sportowe
8:00 - 9:30 Nurkowanie
9:30 - 11:00 Pływanie
Wtorek
9:00 - 11:30 Zaj. sportowe
9:00 - 12:00 Teatralne
10:00 - 11:30 Zaj. sportowe
10:00 - 11:30 Tenis stołowy
10:00 - 11:30 Komputerowe
11:30 - 13:00 Zaj. sportowe
14:30 - 16:00 Zaj. sportowe
8:00 - 9:30 Nurkowanie
9:30 - 11:00 Pływanie
16:00 - 18:15 Meteorologia
Środa
9:00 - 11:30 Zaj. sportowe
9:00 - 12:00 Teatralne
10:00 - 11:30 Zaj. sportowe
10:00 - 11:30 Tenis stołowy
10:00 - 11:30 Komputerowe
11:30 - 13:00 Zaj. sportowe
14:30 - 16:00 Zaj. sportowe
8:00 - 9:30 Nurkowanie
9:30 - 11:00 Pływanie
Czwartek
Godz. Zajęcia
9:00 - 11:30 Zaj. sportowe
9:00 - 12:00 Teatralne
10:00 - 11:30 Zaj. sportowe
10:00 - 11:30 Tenis stołowy
10:00 - 11:30 Komputerowe
11:30 - 13:00 Zaj. sportowe
14:30 - 16:00 Zaj. sportowe
8:00 - 9:30 Nurkowanie
9:30 - 11:00 Pływanie
Piątek
9:00 - 11:30 Zaj. sportowe
9:00 - 12:00 Teatralne
10:00 - 11:30 Zaj. sportowe
10:00 - 11:30 Tenis stołowy
10:00 - 11:30 Komputerowe

11:30 - 13:00 Zaj. sportowe
14:30 - 16:00 Zaj. sportowe
8:00 - 9:30 Nurkowanie
9:30 - 11:00 Pływanie
16:00 - 18:15 Meteorologia
19 - 23.02.2007r.
Poniedziałek
10:00 - 11:30 Zaj. sportowe
10:00 - 11:30 Tenis stołowy
11:30 - 13:00 Komputerowe
14:30 - 16:00 Siatkówka
8:00 - 9:30 Nurkowanie
9:30 - 11:00 Pływanie
Wtorek
10:00 - 11:30 Zaj. sportowe
10:00 - 11:30 Tenis stołowy
11:30 - 13:00 Komputerowe
14:30 - 16:00 Siatkówka
8:00 - 9:30 Nurkowanie
9:30 - 11:00 Pływanie
16:00 - 18:15 Hydrologia
Środa
10:00 - 11:30 Zaj. sportowe
10:00 - 11:30 Tenis stołowy
11:30 - 13:00 Komputerowe
14:30 - 16:00 Siatkówka
8:00 - 9:30 Nurkowanie
9:30 - 11:00 Pływanie
Czwartek
10:00 - 11:30 Zaj. sportowe
10:00 - 11:30 Tenis stołowy
11:30 - 13:00 Komputerowe
14:30 - 16:00 Siatkówka
8:00 - 9:30 Nurkowanie
9:30 - 11:00 Pływanie
Piątek
10:00 - 11:30 Zaj. sportowe
10:00 - 11:30 Tenis stołowy
11:30 - 13:00 Komputerowe
14:30 - 16:00 Siatkówka
8:00 - 9:30 Nurkowanie
9:30 - 11:00 Pływanie
16:00 - 18:15 Hydrologia
W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej będą zorganizowane następujące
zajęcia:
12.02. -16.02.2007 r.
Warsztaty fotograficzne „Łęczna ma już 540 lat"
Warsztaty komputerowe „Moja strona www"
Zajęcia sportowo - rekreacyjne
Zajęcia plastyczne, rytmiczne
Zajęcia informatyczne w centrum multimedialnym
Zajęcia plastyczno-techniczne
Zajęcia rozrywkowe -plastyczno-sportowe dla dzieci niepełnosprawnych

19.02-24.02.2007 r.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczestników Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Parafii p.w. Św. Barbary
23.02-24.02.2007 r.
Piłka halowa
Ferie z Kubusiem Puchatkiem w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, ul. Bożniczna 21, w dniach 12-16 lutego w godz. 11.00 - 13.00
W programie:
• głośne czytanie
• gry i zabawy
• zajęcia plastyczne
• „małe conieco”
Filia nr 3 MGBP, ul. Jaśminowa 4zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na ferie pt. "Ferie z bohaterami ksiażek Marii Kownackiej" w dniach 1216.02, codziennie w godzinach od 10-12.
W programie: poznanie twórczości Marii Kownackiej, Z Plastusiem poznajemy iinych boharterów, "Razem ze słonkiem" poznajemy
przyrodę, czytanie bajek, zajecia plastyczne, gry i zabawy
CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej, ul. Gónicza 12 tel.(081) 752-15-42 zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia w dn.12-23.02.2007 r. w
godz.10.00-12.00
W programie:
dn.12.02 - gry stolikowe
dn.13.02 - zabawy z mikrofonem - karaoke
dn.14.02 - turniej warcabowy
dn.15.02 - origami - sztuka składania papieru
dn.16.02 - teatr - zagospodarowanie przestrzeni scenicznej
dn.19.02 - zabawy na śniegu - rzeźba lub płaskorzeźba w śniegu
dn.20.02 - kirigami - kwiaty ze sznurka i bibuły
dn.21.02 - plastyka - batik
dn.22.02 - teatr - podstawowe zadania aktorskie
dn.23.02 - witraż - malarstwo na szkle (przynosimy gładkie naczynie szklane)
Harmonogram zajęć prowadzonych w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej CARITAS Okręg Nr 10 w Łęcznej w czasie ferii, od 12.02.2207 r. do
23.02.2007 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00
Tydzień I
Poniedziałek
1. Fantazje kulinarne,
2. Zawody sportowe,
3. Opowiem Ci najpiękniejszą historię….
4. Śpiewać każdy może - nauka piosenek.
Wtorek
1. Każdy robi to, co lubi,
2. Wesołe dekoracje - czyli ściany, stoły i okna są po to, aby je ozdobić,
3. Plener fotograficzny / grupa I,
4. Tańcz - nie żałuj podłogi…..
Środa
1. Śpiewać każdy może - nauka piosenek,
2. Plener fotograficzny / grupa II,
3. W oczekiwaniu na tłusty czwartek….robimy pączki i faworki,
4. Poczta walentynkowa,
5. Każdy robi to co umie najlepiej.
Czwartek
1. Zajęcia sportowe - turniej tenisa stołowego,

2. Spotkanie z przedstawicielami policji,
3. Konkurs - niespodzianka,
4. Dzień dziwnych zadań.
Piątek
1. Dzień samorządności - czyli, jak to jest być dorosłym…
2. Cudze chwalicie swego nie znacie,
3. Konkursy muzyczne,
4. Aerobik.
Tydzień II
Poniedziałek
1. Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technik plastycznych,
2. Chodź, pobawmy się w coś… zajęcia kształtujące wyobraźnię,
3. Warsztaty - niespodzianka - zajęcia integracyjne dla młodszej grupy podopiecznych,
Wtorek
1. Śpiewać każdy może…zabawy muzyczne,
2. Projekcja filmu,
3. Kulinarne fantazje,
4. Konkurs poetycki,
5. Zajęcia plastyczne,- wykonanie masek na bal karnawałowy,
6. Przygotowanie dekoracji na bal.
Środa
1. Wyjazd do kina.
Czwartek
1.Karnawałowy bal przebierańców, wybór miss i mistera świetlicy,
2.Warsztaty dla grupy starszej.
Piątek
1. Pożegnanie ferii - niespodzianki

