
 

 

„Akcja Lato 2018” w Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego ,,Dziupla” 

 

 

 Zajęcia wakacyjne odbywać się będą w dniach od 25 czerwca do 31 sierpnia. 

Organizowane są one dla wychowanków świetlic środowiskowych i dzieci z rodzin objętych 

asystenturą rodzinną. Jak co roku Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego  ,,Dziupla” 

organizuje dni otwarte. Będzie to każdy poniedziałek i środa. W tych dniach  w zajęciach 

będą mogły brać udział  wszystkie chętne dzieci  od lat 6 z terenu miasta. Rodzice mają także 

możliwość zapisania dziecka na zajęcia tylko na okres wakacji. 

Wychowankowie korzystać będą z zajęć przedpołudniowych w świetlicach, które będą 

otwarte według poniższego harmonogramu: 

 

 

Nr świetlicy, 

adres 

Terminy,  

godziny zajęć 

Realizowane programy i plany zajęć: 

 

Świetlica  nr 1 

 ul. Św.Jana 17 

 

25 czerwca -  

31 sierpnia 
 

 

9.00-13.00 

9.00- 14.00 

 

 Nie damy plamy- wakacyjna podróz                         

z manierami.Program profilaktyczno-

edukacyjny.     

  TOŻSAMOŚĆ OCALONA- bohaterowie 

mojej Małej  Ojczyzny. Program edukacyjno-

wychowawczy. 

 Zwierzęta z bliska i z daleka. Program 

edukacyjno- wychowawczy 

 

 

Świetlica nr 2 

ul. Św. 

Wawrzyńca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 czerwca-  

31 lipca 
 

9.00-13.00 

9.00-14.00 

 

 ,, Ja wędrowiec- o tym jak zanleźć drogę do 

samego siebie, innych ludzi i całego świata". 

Program profilaktyczny. 

   TOŻSAMOŚĆ OCALONA- bohaterowie 

mojej Małej  Ojczyzny .Program edukacyjno-

wychowawczy.. 



 

Świetlica nr 3 

ul. Kokoszycka 

180A 

 

27 czerwca -  

8 lipca 

 

20-31 sierpnia 
 

9.00-13.00 

9.00-14.00 

 

 „Międzypokoleniowa Akademia Filmowa. 

Relacje dziecka z seniorem. Program 

edukacyjno-wychowawczy. 

 Plan zajęć : Podróże po krajach Unii 

Europejskiej 

 

 

Św. nr 4 

ul. Poprzeczna 

5a 

 

27 czerwca -  

27  lipca 

 

20-31 sierpnia 
 

9.00-13.00 

 

 Plan zajęć : „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

 TOŻSAMOŚĆ OCALONA- bohaterowie 

mojej Małej  Ojczyzny .Program edukacyjno-

wychowawczy.. 

        

 

 

Dzięki realizowanym programom dzieci będą mogły ciekawie i aktywnie spędzić czas. 

Podczas zajęć planuje się  zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe,  wycieczki do 

Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”i na  kąpielisko Balaton, wyjścia na basen, 

zajęcia kulinarne. 

Proponowane zajęcia mają na celu: 

 Trenowanie umiejętności społecznych poprzez pracę w grupie. 

 Wdrażanie do aktywnego wypoczynku. 

 Wzmacnianie zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez aktywność fizyczną. 

 Poszerzanie ogólnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem. 

 Pobudzanie wyobraźni i wzmacnianie postawy twórczej. 

 Pobudzanie kreatywności i śmiałości w podejmowaniu nowych zadań. 

 Podnoszenie samooceny. 

 Uczenie zdrowej rywalizacji i kształtowanie umiejętności radzenie sobie z porażką. 

 

 

Krótka charakterystyka proponowanych programów. 
 

„Nie damy plamy”- wakacyjny program z manierami . Program profilaktyczno-

edukacyjny 

Wakacyjna „podróż” zakłada poznanie niektórych obyczajów, manier obowiązujących                     

w innych, wybranych krajach, pozwoli przybliżyć styl życia rówieśników – obcokrajowców            



i porównać go ze swoim. Jednocześnie uświadomi dzieciom, że obyczaje w innych zakątkach 

świata są wtopione w tamtejszą kulturę i ich odmienność należy uszanować. 

Dzięki zaproponowanym zajęciom letnim nasi podopieczni nauczą się kulturalnie                      

i grzecznie obcować z ludźmi, a w przyszłości będą umiały uniknąć skrępowania                           

i wstydu za własne zachowanie. Wiedza, którą zdobędą, pozwoli im z większym szacunkiem 

traktować siebie i innych. Będzie ścieżką do budowania właściwych relacji                                          

z rówieśnikami i dorosłymi osobami. 

 

Tożsamość ocalona- bohaterowie mojej Małej Ojczyzny Program edukacyjno- 

wychowawczy.  

W najmroczniejszych czasach w historii naszego miasta zwykli ludzie dokonywali 

niezwykłych rzeczy w obronie swojej rodziny i ojczyzny. Owi bohaterowie często działali 

potajemnie i na obrzeżach historii, a ich niewiarygodne wyczyny zostały zapomniane. 

Dlatego prragniemy młodym pokoleniom przybliżyć sylwetki tych ludzi, ich bohaterskie 

czyny i ich znaczenie w dzisiejszych dniach. Podczas realizaji programu założono: lekcje 

muzealne prowadzone przez pracowników Muzeum, zajęcia   edukacyjno – wychowawcze            

w świetlicy (dwa razy w tygodniu), spacery do miejsc wydarzeń historycznych,  zajęcia 

plenerowe, wspólne czytanie tekstów  w bibliotece. 

Zwierzęta z bliska i z daleka. Program dydaktyczno- wychowawczy 

Świat zwierząt –piękny, fascynujący i tajemniczy, którego częścią jest człowiek dostarcza 

pozytywnych emocji, cieszy i wzrusza, wzbudza zainteresowanie, podziw i szacunek. Celem  

programu jest zbliżenie dziecka do tego świata, zwrócenie uwagi na bogactwo krainy 

zwierząt,  jego różnorodność, ukazanie fascynujących cech zwierząt znanych, ale i tych nie 

cieszących się popularnością, a przede wszystkim ukształtowanie właściwego, opiekuńczego 

stosunku do  nich, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka wśród 

wszelkich stworzeń. W przygotowaniu tego programu wykorzystano naturalną fascynację 

dzieci zwierzętami jako bodziec do ich twórczej nauki, aby rozwinąć empatię u dzieci, uczyć 

ich opieki nad zwierzętami ( pies, kot, chomik). Pokazać im, że na rzecz zwierząt pracują 

ludzie wyjątkowi ( weterynarz, pracownicy schroniska dla zwierząt ), o wielkim sercu.  

 

„ Ja wędrowiec – o tym jak znaleźć drogę do samego siebie, innych ludzi i całego 

wszechświata”. Program profilaktyczny.  



            

Program przeznaczony jest do realizacji w grupie dosyć zróżnicowanej wiekowo ( klasy 

szkoły podstawowej i gimnazjum). Osoby pochodzące z rodzin o zaburzonej strukturze 

niejednokrotnie same stwarzają swoje ograniczenia. Ma na to wpływ zaniżona samoocena, 

przebywanie w sieci zaburzonych relacji rodzinnych, które przenoszą się poźniej na relacje 

rówieśnicze. Realizowane zajęcia będą miały na celu przełamanie barier komunikacyjnych, 

pracę nad budowaniem obiektywnej samooceny oraz rozwijanie umiejętności społecznych. 

Zajęcia realizowane będą w trzech blokach:,,Ja i ja"- budujemy obiektywną samoocenę, 

uświadamiamy sobie swoje mocne i słabe strony, próbujemy poradzić sobie z negatywnymi 

emocjami.,,Ja i inni"- kształtujemy umiejętności społeczne i komunikacyjne, uczymy się 

współpracy, szanujemy swoją odmienność.,,Ja i świat, który mnie otacza"- co powinienem 

czerpać z otaczającego mnie świata, co ja mogę dać światu, pracujemy nad postawą 

tolerancyjną, określamy cele i sposoby w jaki możemy je osiągnąć. 

Wyjazdy wakacyjne 

 

Z wyjazdów wakacyjnych w tym roku skorzysta łącznie 53 dzieci ze świetlic 

środowiskowych i rodzin objętych asystą rodzinną. WPWD „Dziupla” organizuje 

dziesięciodniowy  obóz letni z realizacją programu profilaktycznym do Zakopanego, weźmie 

w nim udział 41 dzieci. Opoczynek trwać  będzie  w terminie od 1 do 12 sierpnia. 

Dzięki współpracy z Klubem Sportowym TKKF ,, KARLIK” 10 dzieci korzystająych z oferty 

WPWD „Dziupla” wyjedzie na obóz sportowy nad morze  do jastrzębiej Góry, w terminie              

od 16 lipca do 1 sierpnia. 

W tym roku, po raz trzeci, dwoje dzieci skorzysta z bezpłatnego wyjazdu  w ramach akcji 

charytatywnej ,, Wakacje z Muszkieterami” organizowanej przez Fundację Muszkieterów 

zrzeszającą właścicieli sklepów Intermarche i Bricomarche.Tym razem będzie to Park 

Rozrywki Julinek w Lesznie k. Warszawy w okresie od 12 do 18 sierpnia.. 

 

Spodziewane efekty. 

 

Mamy nadzieję, że tegoroczna oferta Placówki zapewni dzieciom wiele atrakcji i pozytywnie 

wpłynie na ich rozwój, nie tylko fizyczny, ale też emocjonalny. Realizowane programy 

pozwolą na wypracowanie w uczestnikach zajęć postawy aktywnej i kreatywnej. 

Imprezy plenerowe i zajęcia otwarte dadzą możliwość przybliżenia mieszkańcom działalności 

Placówki  i zapoznania szerszej grupy osób  z naszą ofertą. 


