
 

 

 

Akcja Zima 2022 
 

 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej 
Formy zajęć; nazwa przedsięwzięcia 

Termin 

realizacji 

HP 15-1 Kalisz 

Konsultacje z uczestnikami klas kończących dotyczących egzaminów zawodowych.  17.01.2022 r. 

Wyjście do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu 19.01.2022 r. 

Konsultacje z uczestnikami klas kończących dotyczących egzaminów zawodowych. 19.01.2022 r. 

Wyjście na kręgielnię. 21.01.2022 r. 

Gry i zabawy świetlicowe w siedzibie hufca. 21.01.2022 r. 

Gry i zabawy świetlicowe. 24.01.2022 r. 

Turniej hufcowy w piłkarzyki oraz konkurs w rzucie lotką do tarczy. 24.01.2022 r. 

Wyjście z uczestnikami do kina. 26.01.2022 r. 

Konsultacje z uczestnikami klas kończących dotyczących egzaminów zawodowych 26.01.2022 r. 

Spotkanie z Doradcą Zawodowym CEiPM w Kaliszu. 28.01.2022 r. 

Konsultacje z uczestnikami klas kończących dotyczących egzaminów zawodowych 28.01.2022 r. 

HP 15-2 Krotoszyn 

Konkurs na najładniejszą kartkę na Dzień Babci i Dziadka 17-19.01.2022 r. 

Wyjście na lodowisko 19 i 26.01.2022 r. 

Prezentacja multimedialna „Sporty zimowe- PEKIN 2022” 17-26.01.2022 r. 

Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie” 17-26.01.2022 r. 

Gry i zabawy świetlicowe 
17, 19, 21, 24, 26, 

28.01.2022 r. 



 

 

HP 15-4 Ostrów Wlkp. 

Przedsięwzięcie edukacyjne. Literaki - bitwa na słowa - online.  17.01.2022 r. 

Przedsięwzięcie edukacyjne. Wyjście do kina.  17.01.2022 r. 

Przedsięwzięcie edukacyjne.  

Śpiewać każdy może – konkurs wokalny karaoke.   
19.01.2022 r. 

Konkurs na kartkę z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka.  19.01.2022 r. 

Przedsięwzięcie sportowo-rekreacyjne.  

Wyjście na lodowisko miejskie. Zabawy na lodzie.   
21.01.2022 r. 

Przedsięwzięcie edukacyjne. Wyjście do kina.  21.01.2022 r. 

Przedsięwzięcie sportowo-rekreacyjne.  

Mini turniej strzelecki.  
24.01.2022 r. 

Przedsięwzięcie edukacyjne.  

Konkurs multimedialny – Mój zawód.  
26.01.2022 r. 

Przedsięwzięcie edukacyjne. Wyjście do kina.  26.01.2022 r. 

Przedsięwzięcie sportowo-rekreacyjne. 

Nauka gry w tenisa ziemnego.  
28.01.2022 r. 

Przedsięwzięcie edukacyjne. Wyjście do kina.  28.01.2022 r. 

HP 15-5 Ostrzeszów 

„Bezpieczne ferie” – prezentacja multimedialna wysłana online 
17.01.2022 r. 

24.01.2022 r. 

Spotkanie z Absolwentami  
18.01.2022 r. 

26.01.2022 r. 

Gry i zabawy dla dzieci 19.01.2022 r. 

Zwiedzanie Muzeum 21.01.2022 r. 

Gra w bilard 28.01.2022 r. 

Gra w piłkarzyki 28.01.2022 r. 

Zwiedzanie Baszty 27.01.2022 r. 

HP 15-12 Koło 

Rozgrywki gier planszowych i darta. 17.01.2022 r. 

Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania plastyczne i techniczne młodzieży. 19.01.2022 r. 

Rozgrywki na kręgielni. 21.01.2022 r. 

Zajęcia z doradcą zawodowym MCK-  „Kandydaci. Samorozwojowa gra karciana”. 24.01.2022 r. 

Rozgrywki gier planszowych i darta. 26.01.2022 r. 

Wycieczka do kina. 28.01.2022 r. 



 

 

HP 15-19 Słupca 

Rozgrywki planszowe i multimedialne 
18.01.2022 r. 

25.01.2022 r. 

Komunikacyjne techniki tworzenia własnego wizerunku. Warsztaty autoprezentacji dla młodzieży 

(wspólnie z MCK Słupca ) 

 

20.01.2022 r. 

27.01.2022 r. 

Wyjście na basen 21.01.2022 r. 

Lodowisko 28.01.2022 r. 

HP 15-21 Kościan 

Zajęcia na świetlicy hufca: 

- rozgrywki w tenisa stołowego, 

- szachy, warcaby, gry planszowe, 

- piłkarzyki. 

18.01.2022 r. 

Wyjście z młodzieżą na siłownię ART. Fitness 20.01.2022 r. 

Wyjście z młodzieżą na lodowisko MOSiR 25.01.2022 r. 

Wyjście z młodzieżą do centrum rozgrywki Club Nenufar 27.01.2022 r. 

HP 15-23 Leszno 

Wyjście do Teatru na spektakl „Mały Książę” 21.01.2022 r. 

Wyjście do kina  25.01.2022 r. 

Wyjście na lodowisko 26.01.2022 r. 

Gry planszowe w Hufcu 
18.01 

i 28.01.2022r. 

HP 15-24 Wolsztyn 

Wyjście z uczestnikami do „Kina za Rogiem” 18.01.2022 r. 

Warsztaty z pośrednikiem pracy z MCK „Szkolenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” 19.01.2022 r. 

Zabawa integracyjna „Gra w głuchy telefon” 21.01.2022 r. 

Zawody bowlingowe 25.01.2022 r. 

Panel dyskusyjny z MCK nt: „Analiza wolsztyńskiego rynku pracy w odniesieniu do potrzeb 

pracodawców” 
27.01.2022 r. 

HP 15-25 Gostyń 

Zajęcia sportowe na lodowisku 
18.01.2022 r. 

24.01.222 r. 

Zajęcia świetlicowe – rozgrywki w tenisa stołowego 
20.01.2022 r. 

26.01.2022 r. 

Zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy MCK 
17.01.2022 r. 

21.01.2022 r. 

Rozgrywki w piłkarzyki 28.01.2022 r. 



 

 

HP 15-33 Czarnków 
Rozgrywki w szachy, warcaby i gry planszowe. 19.01.2022 r. 

Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie” 24.01.2022 r. 

HP 15-41 Kłecko 

Sportowy turniej „Tenis stołowy” 18.01.2022 r. 

Zajęcia fotograficzno-plastyczne „Zima nie jest taka zła” 18.01.2022 r. 

Turniej sportowy „Gra w piłkarzyki” 25.01.2022 r. 

HP 15-42 Września 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne: tenis stołowy, siłownia, unihokej, piłka koszykowa, siatkowa 17-28.01.2022 r. 

Kartka dla seniora – koło artystyczne  17-20.01.2022 r. 

ABC Przedsiębiorczości  21.01.2022 r. 

Warsztaty dziennikarskie  pt. „Światowy Dzień środków masowego przekazu” 24.01.2022  r. 

Spotkanie z wolontariuszami 27.01.2022 r. 

Wyjście do kina  26.01.2022 r. 

Spotkanie z absolwentami – ,, Doskonalenie kwalifikacji zawodowych- kursy, szkolenia” 28.01. 2022 r. 

HP 15-44 Śrem 

Seans filmowy 17.01.2022 r. 

Zajęcia kulinarne  19.01.2022 r. 

Zajęcia plastyczne 21.01.2022 r. 

Seans filmowy 24.01.2022 r. 

Zajęcia kreatywne 26.01.2022 r. 

HP 15-45 Poznań 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne 28.01.2022 r. 

Świętujemy Dzień Babci i Dziadka – zajęcia plastyczne w Hufcu Pracy w Poznaniu 20.01.2022 r. 

Wyjście na łyżwy 24.01.2022 r. 

Światowy Dzień Pizzy 24.01.2022 r. 

Wyjście do kina 26.01.2022 

Wyjście na gokarty 28.01.2022 r. 

HP 15-3 Konin 

Zajęcia profilaktyczne pt. „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych” 

Gry i zabawy integracyjne (kalambury, rebusy, koło fortuny, gry planszowe). 
17.01.2022 r. 

Ogólnodostępny Turniej Tenisa Stołowego 19.01.2022 r. 

Zajęcia plastyczne- Laurki na Dzień Babci i Dziadka 21.01.2022 r. 

Zajęcia kulinarne - konkurs na najładniejszą kanapkę.  25.01.2022 r. 

Rajd Pieszy zakończony ogniskiem, pieczenie kiełbasek 27.01.2022 r. 



 

 

HP 15-18 Turek 

Lekcja biblioteczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej. Zajęcia arteterepautyczne. 18.01.2022 r. 

Wyjście do Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Zapoznanie z nowoczesnym sprzętem, salą 

i wyposażeniem wozów strażackich. Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. 
20.01.2022 r. 

Warsztaty Kreatywne „ Piramida Szczęścia „ w MDK Turek. 20.01.2022 r. 

Zajęcia kulinarne. 25.01.2022 r. 

Turniej  tenisa stołowego. 27.01.2022 r. 

OSiW 15-3 Szamocin 

„Kartka dla babci i dziadka”. Zajęcia pomagające zacieśnić więzi rodzinne. Omówienie: roli 

dziadków  w rodzinie, zalet rodzin wielopokoleniowych. Wykonanie kartek okolicznościowych 

oraz wysłanie pocztą tradycyjną. Nagranie filmików z życzeniami.  

18.01.2022 r. 

godz. 11.00 

„Zimowy dart – uwagi wart”. Turniej gry w darta. Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania 

z uroków zimy oraz poruszania się po drodze. Poczęstunek  

20.01.2022 r. 

godz. 16.00 

OSiW 15-4 Niechanowo 

Turniej tenisa stołowego 17.01.2022 r. 

Turniej bilardowy 17.01.2022 r. 

Bowling 20.01.2022 r. 

Trampoliny – Jump Now Gniezno 24.01.2022 r. 

Ognisko połączone z podchodami 26.01.2022 r. 

OSiW 15-5 Chraplewo 

„Aktywność Zimą” 17.01.2022 r. 

„W sporcie siła” 18.01.2022 r. 

„Bezpieczne ferie” 20.01.2022 r. 

„Konkurs historyczny” 19.01.2022 r. 

„Zimowe  DIY” 25.01.2022 r. 

OSiW 15-28 Próchnowo 

Zajęcia sportowe – tenis stołowy, Dart 18.01.2022 r. 

Wyjazd na basen 20.01.2022 r. 

Zajęcia świetlicowe – zajęcia plastyczne i seans filmowy dla dzieci i młodzieży 25.01.2022 r. 

Zajęcia świetlicowe – gry planszowe 27.01.2022 r. 

 

 

 
Sporządziła: 

Magdalena Pruchnik – Specjalista ds. Organizacji jednostek opiekuńczo-wychowawczych 


