
Zespół Szkół w Mielnie 
19.01–23.01, w godz. 10.00–12.00, Kawiarenka internetowa

19.01–30.01, w godz. 12.00–14.00, Zajęcia sportowe 

26.01-30.01, w godz. 13.00–15.00, Zajęcia z j. angielskiego 

dla uczniów klas III gimnazjum (projekt)

19.01–30.01, w godz. 9.00–11.00, Zajęcia plastyczne dla najmłodszych

20.01, w godz. 10.00–12.00, Warsztaty śpiewacze z seniorami

22.01, w godz. 10.00–12.00, Dzień ciasteczkowy z seniorami

23.01, w godz. 10.00–12.00, Rękodzieło z seniorami

24.01, w godz. 10.00–12.00, Rękodzieło z artystką ludową.

Szkoła Podstawowa 
w Sarbinowie 

23.01, w godz. 18–22, Naukowa noc 

dla klas 0 – III pt. „Naukowo 

i bajkowo”

30.01, od godz. 19 do rana, 

Naukowa noc dla klas IV i VI 

pt. „Naukowo i filmowo”.

Świetlice GOPS w Unieściu, Mielnie 
i Gąskach.

Zajęcia organizowane będą pod hasłem 
„Warsztaty Twórczej aktywności”

1 TYDZIEŃ fErII (19-23 STYCZNIA)
PONIEDZIAŁEK, 19.01, w godz. 10-14: Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych:
� Spotkanie z funkcjonariuszem posterunku policji w mielnie. � „Bezpieczna droga do świetlicy” – nauka podstawowych znaków
i sygnałów drogowych, pogadanka, konkurs wiedzy, zabawy tematyczne. � Ogłoszenie konkursu „śmieszna kukiełka”. 
� Rozpoczęcie zajęć tematycznych „Zabawy z teatrem”.

WTOrEK, 20.01, w godz. 10-14: Dzień integracji międzypokoleniowej
� Zajęcia artystyczne dla dzieci, ich rodziców, rodzeństwa i dziadków pod hasłem: „Kukiełka warzywna” � Zabawy grupowe,
gry sportowe zespołowe.

ŚrODA, 21.01, w godz. 10-14: Dzień z kukiełką – Warsztaty plastyczne:
� Wykonywanie prac inspirowanych przedstawieniami z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technik plastycz-
nych. � Wykonanie własnej lalki teatralnej.

CZWArTEK, 22.01, w godz. 10-14: Dzień w teatrze
� Wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie na przedstawienie „O kocie w butach” teatr od zaplecza 
– zwiedzanie pracowni artystycznych oraz garderoby BTD.

PIąTEK, 23.01, w godz. 10-14: Dzień babci i dziadka 
� Przedstawienie – bal kukiełkowy z okazji dnia babci i dziadka. � Zakończenie zajęć tematycznych „Zabawy z teatrem”.
� Przedstawienie kukiełkowe przygotowane przez uczestników zajęć.� Rozstrzygnięcie konkursu „śmieszna kukiełka”.

2 TYDZIEŃ fErII ( 26-28 STYCZNIA )
Trzydniowa wycieczka do Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

PROGRam WyCIeCZKI:
Poniedziałek:� Zwiedzanie Sopotu w tym sopockiego molo, zabytkowej fontanny, latarni morskiej, muszli koncertowej, 
� Wejście do nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej ergo arena. � Pobyt w aquaparku w Sopocie.
Wtorek: � Zwiedzanie miejskiego ogrodu zoolo-
gicznego w Gdańsku – Oliwie � Nauka poprzez
zabawę w Centrum Nauki experyment w Gdyni.
Środa: � Zwiedzanie historycznego centrum 
Gdańska. � Pobyt w Centrum Hewelianum 
w Gdańsku – nowoczesnym centrum edukacji 
i nauki, gdzie za pomocą interaktywnych ekspozycji
można poznać wybrane zagadnienia z nauk ści-
słych oraz historii.

Biblioteka Publiczna Gminy Mielno
Zajęcia będą odbywały się od godz. 10 do 13 od poniedziałku do piątku. Każdy dzień rozpoczniemy od czy-
tania, a następnie zaplanowane zajęcia.

TYDZIEŃ I
Poniedziałek – 19.01  
Nuda nie ma szans – zajęcia plastyczne, rebusy, 
zagadki kalambury.  
Wtorek – 20.01 
Wirtualna biblioteka – poszukiwanie informacji o biblio-
tekach.
Środa – 21.01 
Oglądanie bajek, wyświetlanych na dużym ekranie.
Czwartek – 22.01 

Zimowe sposoby na dobry nastrój – zajęcia ani-
macyjno-czytelnicze, rozwijanie wyobraźni twór-

czej, wdrażanie do pracy w grupie, głośne czytanie
fragmentów ulubionych książek dla dzieci i młodzieży.  

Piątek – 23.01 
Rymy i rytmy – zajęcia literackie rozwijające zdolności
twórcze, samodzielne układanie wierszy (np. o swoim
imieniu, przyjacielu, maskotce…)
Sobota – 24.01 
Wycieczka dzieci z Ośrodka Unitral do biblioteki.

TYDZIEŃ II
Poniedziałek – 26.01 
Skrzat poznaje świat – spacer z Ciumkami po
Warszawie i Krakowie – zajęcia inspirowane
twórczością Pawła Beręsewicza
Wtorek – 27.01 
Gry planszowe, kolorowanki, puzzle, origami.
Środa – 21.01 
Oglądanie bajek wyświetlanych na dużym
ekranie.
Czwartek – 29.01 
Gry komputerowe, programy multimedialne,
bezpłatny dostęp do Internetu.
Piątek – 30.01 
Bałwanek i przyjaciele – wykonywanie koloro-
wych i wesołych buziek.


