
Plan pracy w świetlicy młodzieżowej w Odrowążu 

  

W styczniu przygotujemy niespodzianki dla babci i dziadka, będą to kartki 

okolicznościowe, kwiaty tworzone z butelek plastikowych oraz kwiaty z krepiny. 

  

W lutym tworzyć będziemy kartki walentynkowe, przewidujemy wyjazd do kina,  

bal przebierańców oraz wyjazd na przedstawienie teatralne . 

  

W marcu będziemy tworzyć kwiaty dla naszych pań z różnych materiałów. 

Zrobimy marzannę , aby jak co roku pożegnać zimę podczas corocznej imprezy 

plenerowej organizowanej wspólnie z sołtysem. Zorganizujemy akcję sprzątania 

naszej okolicy. 

  

Kwiecień upłynie pod znakiem  świąt wielkanocnych tzn. skrobać będziemy 

kraszanki, przygotujemy stroiki wielkanocne, w wielkim tygodniu tradycyjnie 

będziemy palić żur podczas imprezy plenerowej organizowanej wspólnie z rada 

sołecką oraz zapoznamy się z obrzędami wielkiego tygodnia. Nie zapomnimy 

również o porządkach świątecznych. 

  

Maj jest miesiącem, w którym nie zapomnimy o naszych mamach i stworzymy dla 

nich przeróżne kompozycje z suchołusek. Przygotujemy również imprezę z okazji 

DNIA DZIECKA, która odbędzie się 1.06.14r. 

  

W czerwcu przygotujemy niespodzianki dla naszych ojców, będą to ramki na 

zdjęcia tworzone różnymi technikami. Zaprosimy straż miejską na pogadankę  

o bezpieczeństwie podczas wakacji -jak zachować się w różnych sytuacjach, które 

mogą nas spotkać w czasie wakacji. 

  

W lipcu planujemy jeździć na basen, pomożemy Radzie Sołeckiej  

w przygotowaniach do festynu wiejskiego, wykonamy stroiki do dekoracji 

namiotu, przygotujemy zabawy dla dzieci na festynie wiejskim. Podczas wakacji 

wykonamy wieniaczki na dożynki gminne. 

  

Sierpień jest miesiącem podczas którego przygotowywać się będziemy do dożynek, 

pomagać będziemy sołtysowi przy tworzeniu korony żniwnej, w dalszym ciągu 

robić będziemy wieniaczki na dożynki gminne, oraz planujemy wycieczkę 

krajoznawczą. 

  

We wrześniu będziemy brać udział w dożynkach gminnych, zbierać materiały do 

suchych kompozycji oraz różnych prac plastycznych. Zorganizujemy święto 

pieczonego ziemniaka. 

  

W październiku tworzyć będziemy prace z darów jesieni, przygotujemy dekorację 

 i ozdoby na helloween, które zorganizujemy ostatniego dnia października. 

  



W listopadzie zaczniemy przygotowania do kiermaszu mikołajkowego ,wykonamy 

na kiermasz stajenki z kamienia i kory, choinki z makaronu, ozdoby z gipsu. Na 

koniec miesiąca zorganizujemy zabawę andrzejkową. 

  

W grudniu weźmiemy udział w kiermaszu mikołajkowym, na którym wystawimy 

nasze prace. Przygotujemy stroiki do dekoracji stołów na spotkanie opłatkowe dla 

seniorów . 

  

W godzinach otwarcia świetlicy młodzieżowej korzystać można bezpłatnie  

z doskonale wyposażonej pracowni komputerowej z niezawodnym dostępem do 

internetu. 
 

 


