
"Ferie w mieście 2022" - plany, harmonogram imprez 

 

Materiał opracowany na podstawie informacji dostarczonych przez: Wydział Edukacji i Polityki 

Społecznej Urzędu Miasta Czeladź, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz Ośrodek 

Wspierania Dziecka i Rodziny – Filia w Czeladzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Czeladzi, Kopalnię Kultury w Czeladzi. 

 

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź 

Harcerska Akcja Zima 2022 rozpocznie się 14 lutego br. a zakończy 25 lutego br. Akcja 

podzielona została na 2 turnusy po 5 dni każdy tj.: 

• I turnus od 14.02.2022 r. do 18.02.2022 r.  

• II turnus od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r. 

Każdy turnus liczył będzie 105 osób i 7 wychowawców, łącznie z półkolonii organizowanych 

przez Miasto Czeladź skorzysta 210 dzieci.  

Miejscem Harcerskiej Akcji Zima 2022 będzie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 

w Czeladzi. Zajęcia rozpoczynać się będą o godzinie 9:00, a ich zakończenie przewidziane 

jest na godzinę 15:30. Podczas Akcji każde dziecko zapewnione będzie miało wyżywienie 

(śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowywane przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii 

Konopnickiej w Czeladzi.  

W czasie trwania turnusów dzieci mają zabezpieczony czas wolny w sposób atrakcyjny 

i bezpieczny. W programie Harcerskiej Akcji Zima przewidziano następujące atrakcje: 

• spotkanie z Policją: „Bezpieczne Ferie”, 

• galeria zwierzęca, 

• zajęcia teatralne z wykorzystaniem masek i strojów, 

• warsztaty rękodzieła pn. „Osikowa Akademia Małego Artysty”, 

• nauka piosenki harcerskiej, 

• planetarium: System Słoneczny Planet.  

Cała akcja odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i zaleceniami 

COViD-19. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi 

W ramach akcji „Ferie w mieście 2022” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi 

planuje organizację zajęć dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn”.  

Od 14 do 24.02.2022  r. w ramach działań Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn” 

przewidziano różne aktywności m.in.: zajęcia sportowe, zajęcia animacyjne tj. gry zabawowe 

z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci, warsztaty 

profilaktyczno-edukacyjne oraz wyjścia integracyjno-edukacyjne. Zajęcia dedykowane 



są dzieciom uczestniczącym w zajęciach w Placówce w sposób ciągły. Plan oraz 

harmonogram zajęć zostanie dostosowany do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz 

wymogów sanitarnych.  

Harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych:  

14.02.2022 r. g. 10:00 – 14:00 

• zapoznanie uczestników Placówki Wsparcia Dziennego „Planeta Saturn” z programem 

oraz regulaminem akcji „Ferie w mieście 2022”,  

• omówienie zasad bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku zimowego, 

• zabawa walentynkowa: „Serduszko puka w rytmie cza cza”,  

• zajęcia plastyczne: przygotowanie kartek walentynkowych. 

15.02.2022 r. g. 10:00 – 14:00 

• wyjście integracyjno-edukacyjne do kina Helios w Sosnowcu. 

16.02.2022 r. g. 10:00 – 14:00 

• warsztaty dziennikarsko-literackie, 

• zajęcia sportowe: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. 

17.02.2022 r. g. 10:00 – 14:00 

• wyjście do Parku Trampolin: Tramp Klub. 

18.02.2022 r. g. 10:00 – 14:00 

• zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Wiem. Czuję… Pomagam!”, 

• warsztaty zabawowe z chustą Klanzy. 

21.02.2022 r. g. 10:00 – 14:00 

• zajęcia sportowe „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, 

• warsztaty rękodzieła artystycznego: decoupage.  

22.02.2022 r. g.10:00 – 14:00 

• wyjście integracyjno-edukacyjne do kina Helios w Sosnowcu. 

23.02.2022 r. g. 10:00 – 14:00 

• zajęcia plastyczne: „Kolorowy raj artysty – łapacze snów” 

• „Ciekawy umysł”: łamigłówki, rebusy, zagadki. 

24.02.2022 r. g. 10:00 – 14:00 

• warsztaty edukacyjne w Teatrze Ateneum w Katowicach. 

25.02.2022 r. g. 10:00 – 14:00 

• zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Wiem. Czuję… Pomagam!”, 

• seans filmowy.  

Liczba uczestników – 15 osób (od 6 do 18 lat). 

Miejsce realizacji zajęć: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Placówka Wsparcia Dziennego 

„Planeta Saturn: ul. Biedermanna 2, Czeladź. 

 



Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filia w Czeladzi 

Szczegółowy harmonogram programu „Zimowa zabawa”: 

• 14.02.2022 r. – rozpoczęcie ferii. Zapoznanie wychowanków z planem Akcji Zima 

2022. Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas ferii. Przypomnienie zasad savoir 

vivre podczas wyjazdów, wycieczek w okresie ferii zimowych. Zajęcia warsztatowe – 

jestem bezpieczny w sieci. Zagrożenia w sieci i sposoby ich unikania. Zajęcia 

plastyczne – Walentynki 

• 15.02.2022 r. – wyjazd do Kina Helios w Dąbrowie Górniczej 

• 16.02.2022 r. – zajęcia na terenie placówki; gry i zabawy komputerowe, gra w piłkarzyki 

i tenisa stołowego, gry rozwijające pamięć, koncentrację i logiczne myślenie.  

• 17.02.2022 r. – zajęcia na terenie placówki: „Dzień kota” – prezentacja, zajęcia 

plastyczne. Wspólne oglądanie filmu dla dzieci pt. „Sekretny świat kotów” – mini kino         

z popcornem.  

• 18.02.2022 r. – zajęcia na terenie placówki: turniej gry w piłkarzyki i tenisa stołowego. 

Gry i zabawy rozrywkowe na komputerze, zajęcia plastyczne: kolorowanki. Zajęcia                        

w MBP – „Ferie z kryminałem”.  

• 21.02.2022 r. – zajęcia na terenie placówki: gry i zabawy rozrywkowe na komputerze, 

zajęcia plastyczne – origami.  

• 22.02.2022 r. – wycieczka do Papugarni w Katowicach (wyjazd o g. 10:15). 

• 23.02.2022 r. – zajęcia na terenie placówki: zajęcia plastyczne pn. „Kolorowe papużki”, 

gry i zabawy rozwijające pamięć, koncentrację i logiczne myślenie.  

• 24.02.2022 r. – wycieczka do Kina Helios w Dąbrowie Górniczej. 

• 25.02.2022 r. – podsumowanie i omówienie programu ferii. Zajęcia plastyczne 

pn. „Moje wspomnienia z ferii”.  

W okresie ferii zimowych Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filia w Czeladzi, 

czynny będzie w godzinach od 8:00 do 16:00. Planowana liczba uczestników – ok. 18 osób.  

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi 

Podczas tegorocznych ferii Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi będzie 

współorganizatorem  Harcerskiej Akcji Zima 2022 zapewniając:  

• ubezpieczenie kadry i dzieci,  

• opiekę medyczną. 

Ponadto w czasie ferii zimowych MOSiR Czeladź zorganizuje naukę oraz doskonalenie jazdy 

na łyżwach. Bezpłatne zajęcia odbywać się będą się na lodowisku przy Szkole Podstawowej 

nr 7 w Czeladzi w poniedziałki (16 i 23 stycznia), środy (18 i 25 stycznia) i piątki 

(20 i 27 stycznia) w godzinach od 10.00 do 13.00. 



Z kolei we wtorki (17 i 24 stycznia) oraz czwartki (19 i 26 stycznia) w godzinach od 10.00 

do 13.00 w hali MOSiR w Czeladzi będzie można zagrać w tenisa stołowego. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi 

Podczas tegorocznych ferii zimowych Biblioteka Główna – Wypożyczalnia i Czytelnia dla 

Dzieci i Młodzieży planuje zorganizować: 

• 14.02.2022 r. – warsztaty plastyczno-literackie w godzinach od 9:30 do 11:00 

• 16.02.2022 r. – warsztaty plastyczno-literackie w godzinach od 9:30 do 11:00 

• 18.02.2022 r. – warsztaty plastyczno-literackie w godzinach od 9:30 do 11:00 

• 21.02.2022 r. – warsztaty plastyczno-literackie w godzinach od 9:30 do 11:00 

• 23.02.2022 r. – warsztaty plastyczno-literackie w godzinach od 9:30 do 11:00 

• 25.02.2022 r. – warsztaty plastyczno-literackie w godzinach od 9:30 do 11:00 

Warsztaty są bezpłatne, przeznaczone dla dzieci w wieku 7-12 lat. Na zajęcia obowiązują 

zapisy, a liczba uczestników uzależniona będzie od aktualnych wskazań sanitarnych. 

 Ponadto we wszystkich placówkach w godzinach ich pracy będzie można korzystać 

z Internetu, grać w gry planszowe, udostępnione będą krzyżówki oraz kolorowanki dla 

najmłodszych mieszkańców naszego Miasta. 

Filia nr 1:  

• 18.02.2022 r. – spotkanie „Ferie z kryminałem” dla młodzieży z Ośrodka Wspierania 

Dziecka i Rodziny w Będzinie – Filia w Czeladzi, g. 11:00 – 12:30.  

 

Kopalnia Kultury w Czeladzi 

• 12 – 25.02.2022 r. – bezpłatne seanse filmowe dla dzieci, od poniedziałku do piątku – 

pierwszy seans o godzinie 10:00, drugi o godzinie 12:00.  

 


