PÓŁZIMOWISKO
„FERIE Z TRÓJKĄ”
ORGANIZOWANE
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JANA DŁUGOSZA W RADOMIU
Program zajęć jest zróżnicowany i dostosowany do potrzeb
i zainteresowań dzieci.
Zajęcia zaczynają się o godz. 800, a kończą o 1500.

TERMIN: 17.02.2020 – 21.02.2020
LICZBA UCZESTNIKÓW: 75 (w wieku 7-14 lat)
LICZBA GRUP: 5

CELE:
 propagowanie aktywnych form wypoczynku ;
 rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych
na aktywności artystycznej, sportowej i animacyjnej;
 wdrażanie do zasad bezpiecznego zachowania
w różnych sytuacjach;
 kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw;
 poznawanie nie tylko najbliższej okolicy.

SZCZEGÓŁOWY
PROGRAM ZAJĘĆ

Program i plan pracy – półzimowiska w PSP 3

Dzień

Opis działań

17. 02. 2020

Poniedziałek

8.00 – 8.30

Uroczyste rozpoczęcie półzimowiska - spotkanie
z uczestnikami, przydział do grup, przedstawienie
wychowawców.

8.30 - 9.00

Śniadanie.

9.00 - 9.30

Zapoznanie z programem, harmonogramem dnia, zasadami
bezpieczeństwa oraz regulaminem półzimowiska.

9.30 - 13.00

Wyjście do kina Helios na film pt.: „Doktor Dolitlle i jego
zwierzęta”.

13.00 - 13.30

Obiad.

13.30 - 14.00

Jak bezpiecznie wypoczywać podczas ferii zimowych? –
pogadanka.

14.00 - 15.00

Zajęcia rekreacyjno-sportowe. Gry i zabawy na sali
gimnastycznej /sali gier i zabaw - integracja uczestników.

18. 02. 2020

Uwagi

Przejazd
autobusem
linii nr 3 lub 7

Decyzja
wychowawców

Wtorek

8.00 - 8.30

Gry i zabawy przy muzyce - gimnastyka smyka. Integracja
uczestników.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.05 - 9.20

Przedstawienie harmonogramu dnia. Sprawy organizacyjno
– porządkowe.

9.30 - 13.00

Wyjście do Manufaktury Słodyczy – „Słodka Robótka” -warsztaty czekoladowe dla dzieci. Grupa I
Wyjście do Stowarzyszenia „Frajda”-- warsztaty manualne
dla dzieci. Grupa II

Uczestnicy
podzieleni zostają
na dwie duże
grupy

Przejazd
autobusem
linii nr 7

13.00 - 13.30

Obiad.

13.30 - 15.00

Zajęcia rekreacyjno-sportowe. Gry i zabawy na świeżym
powietrzu / w sali gier i zabaw / na sali gimnastycznej
lub

Decyzja
wychowawców
grup.

gra edukacyjno – zespołowa "Kalambury". Przedstawianie
przysłów i powiedzeń za pomocą gestów, mimiki lub
rysunkiem.

19. 02. 2020

Środa

7.30 – 8.00

Sprawy organizacyjno – porządkowe dnia. Śniadanie.

8.15 – 13.30

Wycieczka do Warszawy:
- zwiedzanie PG Narodowego – poczuj się jak VIP;
- MC Donalds w drodze powrotnej.

15.00 - 15.30

Wyjazd z
Radomia 7.45
Dzieci otrzymują
suchy prowiant
zamiast obiadu

Powrót do Radomia.

20. 02. 2020

Czwartek

8.00 - 8.30

Gry planszowe / turniej warcabowy / układanie puzzli.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.05 - 9.20

Przedstawienie harmonogramu dnia. Sprawy organizacyjno
– porządkowe.

9.30 - 13.00

Wyjście do Manufaktury Słodyczy – „Słodka Robótka” -warsztaty czekoladowe dla dzieci. Grupa II
Wyjście do Stowarzyszenia „Frajda”-- warsztaty manualne
dla dzieci. Grupa I

13.00 - 13.30

Obiad.

13.30- 15.00

Zajęcia plastyczno - techniczne / Zabawy zespołowe na
małej sali gimnastycznej lub w sali gier i zabaw /badminton,
dwa ognie.

Przejazd
autokarem

Decyzja
wychowawców
grup.

21. 02. 2020

Piątek

8.00 - 8.30

Stolikowe gry planszowe / układanie puzzli / kolorowanki.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.05 - 9.20

Przedstawienie harmonogramu dnia. Sprawy organizacyjno
– porządkowe.

9.30 - 13.00

Wyjście do Trickoramy – zadziwiający świat iluzji.

13.00 - 13.30

Obiad.

13.30 - 14.30

Uroczyste zakończenie półzimowiska - wręczenie
pamiątkowych dyplomów i upominków.

14.30 - 15.00

Konkurs karaoke lub zajęcia rekreacyjno-sportowe.
(Gry i zabawy na świeżym powietrzu / w sali gier i zabaw /
na sali gimnastycznej) .

Organizator zastrzega sobie prawo zmian
w programie półzimowiska.

Przejazd
autokarem

Decyzja
wychowawców
grup.

