
PROGRAM ZAJĘĆ FERII ZIMOWYCH 

2017/2018 

12.02.2018 – 23.02.2018 

 

Ferie zimowe to czas wypoczynku i przyjemności. Nasza szkoła posiada warunki 

lokalowe i bazę materialną umożliwiającą prowadzenie zajęć opiekuńczych, 

wychowawczych i sportowych. Program adresowany jest do wszystkich uczniów naszej 

szkoły spędzających ferie w domu. Dobra, bezpieczna zabawa pozwoli na rozwój 

własnych zainteresowań. 

Czas zajęć – 2 tygodnie ferii zimowych:  12.02.2018 – 23.02.2018r.  

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 8.00 – 15.00. 

 

I tydzień ferii (8 grup): 

I grupa, nauczyciel/opiekun: ANETTA BUDKA, MARTA RYBKOWSKA,  

 II grupa, nauczyciel/opiekun: WIOLETTA BŁASZAK, JOANNA SZCZEPANIAK 

III grupa, nauczyciel/opiekun: MARTA MARKOWSKA 

IV grupa, nauczyciel/opiekun: MONIKA MISIŃSKA 

V grupa, nauczyciel/opiekun: KAROLINA BEREDA 

VI grupa, nauczyciel/opiekun: KAMILA NIŚKIEWICZ, ALEKSANDRA DOMINICZAK 

VII grupa, nauczyciel/opiekun: RENATA BEDNARZ  

VIII grupa, nauczyciel/opiekun: ALINA DOLNA 

 

II tydzień ferii (4grupy): 

I grupa, nauczyciel/opiekun: AGATA SIEDLOK,  MACIEJ BYDOŁEK 

II grupa, nauczyciel/opiekun: PATRYCJA RODAK 

III grupa, nauczyciel/opiekun: KATARZYNA SOBCZY -DZWONIAREK 

III grupa, nauczyciel/opiekun: ANNA KOCHANEK -DĄBRUŚ, DOROTA PECYNA 

 

INSTRUKTORZY: 

ZABAWY MULTIMEDIALNE– WIESŁAWA KOZŁOWSKA (15h) 

ZAJĘCIA SPORTOWE – AGNIESZKA ADASZAK -PAWLIKOWSKA ( 10h) 

ZAJĘCIA SPORTOWE– PIOTR BANIA (5h) 



ZAJĘCIA KREATYWNE – JOANNA ŚMIGAJ ( 15 h) 

ZAJĘCIA KREATYWNE– BOŻENA JABŁOŃSKA (15h) 

 

CELE PROGRAMU 

Pobyt na zimowisku będzie czasem wypoczynku i rozrywki. Zajęcia będą 

bezpieczne i atrakcyjne. W rezultacie uczestnik: 

 pozna sposoby aktywnego spędzania czasu; 

 twórczo będzie organizować sobie wolny czas; 

 będzie miał poczucie dobrze i wesoło spędzonego czasu; 

 nawiąże nowe przyjaźnie; 

 odreaguje napięcie psychiczno – fizyczne; 

 zintegruje się z grupą; 

 umocni wiarę we własne możliwości; 

 dowie się jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe; 

 będzie umiał wyrazić swoje emocje; 

 będzie potrafił współpracować w grupie. 

Pierwszego dnia zimowiska wszystkie grupy wraz z wychowawcą poznają się, 

zapoznają się z regulaminem zimowiska, z planem dnia, wymyślają nazwę grupy oraz 

projektują i wykonują plakat grupy. 

W każdym dniu zajęcia zawierać będą elementy z poniższych propozycji: 

I ZAJĘCIA SPORTOWE 

 turniej sportowy międzygrupowy, 

 turniej warcabowy, szachowy, 

 tenis stołowy, 

 gra w dwa ognie na punkty, 

 zabawy na śniegu, 

 zabawy na placu zabaw, 

 rozgrywki mini – hokeja, 

II ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

 lepienie z masy solnej; 

 „SERCA WALENTYNKOWE” – malowanie farbami, 

 projektowanie strojów na pokaz mody, 

 origami, 



 przygotowanie dekoracji sali, 

 konstruowanie pojazdów kosmicznych z dowolnych materiałów, 

III ZAJĘCIA ROZRYWKOWE 

 projekcja filmów na DVD, 

 zajęcia w pracowni komputerowej, 

 „Karaoke”; 

 pokaz mody; 

 kalambury 

IV GRY I ZABAWY STOLIKOWE 

 gry dydaktyczne; 

 puzzle; 

 szachy; 

 warcaby; 

V WYJŚCIA KULTURALNE/ROZRYWKOWE 

 wyjście do kina HELIOS 

 wyjście do BOWLING RODŁO, 

 wyjście do Pilskiego Parku Trampolin JUMP EXTREME 

 wyjście do Straży Pożarnej 

 wyjście do strzelnicy TARCZA 

 wyjście na plac zabaw HONOLULU 

 wyjście do REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI 

 

Zajęcia zostały zaplanowane na dwa tygodnie ferii zimowych. Stanowią zbiór 

propozycji zajęć inspirujących dziecko do postawy twórczej. Mają stanowić alternatywę 

do aktywnego spędzenia wolnego czasu.  

 

Zajęcia mogą ulec modyfikacji w zależności od potrzeb, zainteresowań, 

zdolności, poziomów poznawczych dzieci i nakładów finansowych. 

 

 

 

 


