NUMER
ZADANIA

NAZWA ZADANIA

1.

GRA PLANSZOWA
„W DRODZE”

2.

KOLOROWE
OPOWIEŚCIQUILLING

3.

ZAGRAJ I
ODGADNIJ

4.

TKOPD

5.

ARTYSTYCZNA
RODZINA

6.

PIERWSZA POMOC
PRZEDMEDYCZNA

7.

MOTORY

OPIS ZADANIA (2-4 ZDAŃ)

ORGANIZATOR
(INSTYTUCJA,
PLACÓWKA)

Każda rodzina zaproszona zostanie do
skonstruowania własnej gry planszowej
wzorowanej na najprostszym modelu
„węży i drabin”. Na białą kartkę rodzina
będzie przyklejać kolorowe kwadraty,
Kościół Domowy
które będą drogą. Następnie rodzina
będzie dorysowywać „drabiny” –
zaznaczać
wydarzenia
piękne
i wartościowe jak również wydarzenia,
które stanowiły sytuacje trudne.
Biblioteka American Corner i Brytyjska
zapraszają
na
wspólną
zabawę
quillingiem.
Jest to technika
Biblioteka
papierowego
filigranu
tworzona
Brytyjska,
z cienkich
pasków
papierowych Biblioteka American
nawijanych za pomocą specjalnego
Corner
narzędzia w ruloniki. Ilustracje zrobione
tą techniką ułatwią zapamiętywanie
angielskich słówek.
Rodziny
losować
będą
kartki
z zapisanymi nutami (nuty zapisane
będą kolorami zgodnie z metodą
kolorowych dźwięków). Zadaniem
rodziny będzie zagrać melodię na
ZSP nr 4
kolorowych dzwonkach i podać tytuł
w Katowicach
utworu lub słowa. Utwory to popularne
piosenki dla dzieci (np. Kotek, Mam
chusteczkę,
Kukułeczka,
Szła
dzieweczka itp.)
1. przegląd uzębienia przez stomatologa
Stowarzyszenie
2.pies Łago
Rodzin Zastępczych
3.zabawa z piłką zorganizowana przez
TKOPD
trenera szkółek piłkarskich
Zespół Szkół
Zadanie polega na wspólnym rysowaniu
Zawodowych im.
zadanego tematu.
R. Mielczarskiego
w Katowicach
Podczas tego zadania uczestnicy będą
uczyć się udzielać pierwszej pomocy
PCK - Katowice
przedmedycznej.
Na stanowisku klubu motocyklowego
Moto Pistons Górny Śląsk dzieci będą
losowały losy. W losach będzie zagadka
Moto Pistons Górny
dotycząca jakiejś części motocykla
Śląsk
którą następnie będzie trzeba pokazać.
Aby zaliczyć zadanie trzeba będzie
odgadnąć i pokazać 3 rzeczy.

8.

PUZZLE

9.

ĆWICZENIA
MUZYCZNE
Z RYTMEM

10.

PALUSZEK
I GŁÓWKA

11.

ZAKŁADKA - MAŁY
ŚWIAT, WIELKA
WYOBRAŹNIA

Zadanie integruje rodziny podczas
wspólnego układania poszczególnych
elementów i obrazka.
Uczestnicy będą musieli powtórzyć
ćwiczenia rytmiczne po instruktorach.
Przygotowany
będzie
zestaw
instrumentów
od
werbla,
przez
przeszkadzajki po niewielki zestaw
perkusyjny. Instruktorzy dostosują
zabawę do poziomu uczestników.
Najlepszych zaproszą do wspólnego
muzykowania.
Zabawa polega na wykonaniu zadań
wymagających
sprawnych
rąk:
przeciąganie
sznureczków
przez
dziurki, wycinanie wzorków na
serwetce i nie tylko.
Wykorzystując dostępne materiały
rodziny zaprojektują
zakładkę do
książki.
Zadanie
dla
rodziców/opiekunów:
slalom między pachołkami lub przejście
po prostej linii w alkogoglach .
Zadanie dla dzieci:
Pytanie do wylosowania: np.
Co zrobisz, gdy rówieśnik będzie chciał
poczęstować Cię używką?
Zadanie polega na wykonaniu ćwiczeń
ruchowych z wykorzy-staniem prostego
sprzętu sportowego.

Zespół Szkół
Integracyjnych nr 1
w Katowicach

Towarzystwo
Artystyczne Fabryka

Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
"Siódemka"
Pedagogiczna
Biblioteka
Wojewódzka
w Katowicach

Komenda Miejska
Policji w
Katowicach

12.

BEZPIECZNIE
BEZ UŻYWEK

13.

WYGINAM ŚMIAŁO
CIAŁO

14.

REKLAMA
DŹWIGNIĄ HANDLU

Zadaniem
uczestników
będzie
narysować plakat i ułożyć slogan
reklamujący wylosowany przedmiot.

15.

PRZYKŁADY
Z MUZYCZNEJ
SZUFLADY

Odkryj pokłady muzycznej szuflady
i spędź 5 minut z muzyką. Przekonaj
się, czy muzyka jest inspirująca.
Torreador, Król gór, łabędzie czy
Królowa Nocy na Ciebie czekają.
Przyjdź, posłuchaj, odgadnij, zainspiruj
się i zaimprowizuj gestem lub głosem.

IPiUM Silesia

16.

ROZWIĄZANIE
REBUSÓW,
ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI,
RYSUNEK POSTACI
PO LEKTURZE
TEKSTU

Dla młodszych dzieci: rozwiązywanie
rebusów, czytanie fragmentu książki
"Momo" Michaela Ende na tej
podstawie rozwiązanie krzyżówki lub/i
wykonanie rysunku postaci bohatera

Instytut
Bibliotekoznawstwa
i Informacji
Naukowej
Uniwersytetu
Śląskiego

Zespół Szkół
Specjalnych nr 7
Katowice
Zespół Szkół
Handlowych
im. B. Prusa
w Katowicach

17.

ZABAWA
SENSOPLASTYCZNA

18.

CIECZ
NIENIUTONOWSKA

19.

RODZINNA
ZAMIANA RÓL

20.

RODZINNE
SADZENIE

21.

KALAMBURY

22.

ZABYTKI
ARCHITEKTURY

23.

KRZYŻÓWKA
Z HASŁEM

24.

KOŚCIÓŁ NA
GÓRNYM ŚLĄSKU.
90 ROCZNICA
USTANOWIENIA
DIECEZJI
KATOWICKIEJ

25.

ZADANIE
REKREACYJNOSPORTOWE

26.

HARCERSKIE
JAMBOREE

Zabawa
polegać
będzie
na
pomalowaniu jednej litery naturalną
farbą, bez użycia pędzla (zgodnie z
zasadami sensoplastyki).
Zabawa
polegać
będzie
na
przygotowaniu przez uczestnika cieczy
nieniutonowskiej.
Konkurencja polega na odegraniu roli
konkretnego członka rodziny. Na
początku rodzice i dziecko losują
którego
członka
rodziny
będą
odgrywać. Następnie moderatorzy
konkurencji
przydzielają
rodzinie
konkretną rolę do odegrania.
Zadaniem uczestników będzie sadzenie
roślin.
Jeden z członków rodziny losuje kartę
z hasłami ( wybiera jedno stosowne do
swoich możliwości pokazania go),
a następnie metodą dramy, bez użycia
głosu
przedstawia
je.
Pozostali
członkowie rodziny odgadują hasło.
Na
stanowisku
można
również
skorzystać z porad dla rodziców.
Zadaniem uczestników będzie ułożenie
puzzli i odgadnięcie, jaki to jest zabytek
Europy lub świata.
Uczestnicy
otrzymają
kartkę
z krzyżówką, gdzie mają odgadnąć
proste hasło, z tyłu będzie zaproszenie
dla rodzin na wakacje do Tenczyna
Pytania
konkursowe
dotyczyć
będą zagadnień
biblijnych
oraz
informacji związanych z tematem
wystawy.
Proste ćwiczenia zręcznościowe dla
całej rodziny – do wyboru – dla
każdego coś miłego!
Okazja do wspólnej zabawy na
sportowo na świeżym powietrzu.
Czy wiesz co to jest Jamboree? Jeśli nie
to musisz nas odwiedzić. Zadania
z różnych zakątków świata czekają
u harcerzy. Gwarancja dobrej zabawy!

Regionalny Ośrodek
Kultury w
Katowicach
Regionalny Ośrodek
Kultury w
Katowicach
Wydział
Teologiczny
Uniwersytetu
Śląskiego
Firma "Zielony
Żywopłot"

Poradnia
PedagogicznoPsychologiczna nr 5
w Katowicach

Mieszkańcy

Niepokorni Rodzice

Biblioteka Wydziału
Teologicznego

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Katowicach

Harcerze

27.

MUZYCZNA SCENA
EDUKACYJNA

28.

RODZINNE GRANIE

Nic tak dobrze nie oddaje nastroju jak
muzyka! Uruchamianie wyobraźni,
opowieści o muzyce i muzykach,
zabawa z instrumentami – to właśnie
Muzyczna Scena Edukacyjna Centrum
Kultury Katowice.
Zadaniem będzie wzięcie udziału w
rozgrywkach na wielkoformatowej grze
Kolorowa Polska.

Katowice Miasto
Ogrodów Instytucja Kultury
im. Krystyny
Bochenek
Polskie Gry
Planszowe

