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Program ferii zimowych 

„Zima w mieście” 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie 

 
CZAS ZAJĘĆ: 

 

Czas trwania: 10.02.2020 – 21.02.2020 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.00  – 16.00: 

WYCHOWAWCY: 

 I TYDZIEŃ 

1. MONIKA BARTOSIK 
2. ANNA FALANDYSZ 
3. JADWIGA KACZMARCZYK 
4. ANDRZEJ KRZEMIŃSKI  
5. KAMIL PAWLIKOWSKI  

II. TYDZIEŃ 

1. EWELINA PACZKOWSKA 
2. MONIKA PASIKOWSKA 
3.  AGNIESZKA PIETRZAK  
4.  ANNA PISKORSKA 
5.  DAGMARA TORBICKA  

  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

8.00-8.30 – czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, przedstawienie planu 

dnia, BHP 

9.30-9.45 – drugie śniadanie 

8.30 -12.30 – zajęcia w grupach dostosowane do wieku 

12.30-13.00- obiad 

13.00-15.30 – zajęcia w grupach 

15.30-16.00 – podsumowanie dnia, czynności porządkowe 

 

CELE PROGRAMU: 

 

▪ Zapewnienie dzieciom aktywnego i bezpiecznego wypoczynku 
▪ Kształtowanie umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego; 
▪ Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych; 
▪ Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w grupie rówieśniczej; 
▪ Ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku dla zachowania zdrowia fizycznego 

i psychicznego; 
▪ Rozwijanie różnorodnych zainteresowań wśród dzieci. 
▪ Zapoznanie z bogactwem świata przyrody, wykształcenie w dzieciach odpowiedzialnej 

postawy i szacunku względem świata roślin i zwierząt. 
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▪ Aktywny wypoczynek z wykorzystaniem gier i zabaw sportowych. 
▪ Doskonalenie sprawności fizycznej uczniów. 
▪ Zapewnienie pełnej regeneracji sił fizycznych i psychicznych. 

 

I tydzień – 10.02.2020 – 14.02.2020 

Data Godzina Program dnia  

10.02.2020 
Poniedziałek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.00-8.30  
 
 
 
 
8.30 – 9:00 
 
 
 
 
9.30 – 10.30 
 
10.30-12.30  
  
12.30-13.10 
 
13.10-14.00 
  
14.00-16.00 
 
 
 

 

Oficjalne otwarcie zimowiska: 
- przydział dzieci do grup 
- przedstawienie wychowawców 
- przydzielenie sal i szatni 
 
Ustalenie zasad zachowania się podczas 
zimowiska. 
 Zapoznanie z regulaminem  zimowiska i 
regulaminem sal 
 
Wyjście do kina Nowa Stacja w Pruszkowie 
 
Obejrzenie filmu Doktor Doolittle 
 
 Powrót  
 
Obiad  
 
Zajęcia w grupach (zamiennie): 
- Spotkanie ze Strażą Miejską. Zajęcia dotyczące 
bezpieczeństwa w sieci. 
- Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym 
- Zajęcia plastyczne inspirowane obejrzanym 
filmem. 

11.02.2020 
wtorek 

 

8.00-8.30 
  
8.30 – 9.00  
 
 
9.00- 11.30 
 
11.30 – 13.00 
  
 
 
9.30-11.00 
 
 

Zbieranie się dzieci w wyznaczonych salach 
 
Sport to zdrowie - gry i zabawy na sali 
gimnastycznej. 
 
Zajęcia na basenie  (1-3 grupa) 
 
- Gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy 
multimedialnej (gr. 1-3 zamiennie) 
- Zajęcia plastyczne (gr. 1-3 zamiennie) 
konkurs „Zimowe wędrówki po Europie” 
- Gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy 
multimedialnej (gr. 4, 5 zamiennie) 
- Zajęcia plastyczne (gr. 4, 5  zamiennie) 
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11.00- 13.30 
  
 13.00-14. 00 
 
14.00-16.00 
 

konkurs „Zimowe wędrówki po Europie” 
Zajęcia na basenie (4-5 grupa) 
  
Obiad  
 
- Zajęcia plastyczne – lepienie z gliny 
(zamiennie) 
- Zabawy dowolne w świetlicy szkolnej 

12.02.2020 
środa 

8.00-8.30 
 
8.30-13.00 
 
 
 
11.00-13.00  
 
 
13.00 – 14.00 
 
 14.00- 16.00 
 

Zbieranie się dzieci w wyznaczonych salach 
 
Zajęcia w grupach (zamiennie): 
- zajęcia z judo (gr. 1- 5) 
- kalambury (zajęcia w grupach). 
 - zajęcia plastyczne – lepienie z gliny 
 - zajęcia w bibliotece  „Sekrety policjanta” (gr. 
1,2) 
 
Obiad 
  
Zajęcia w grupach (zamiennie): 
- nauka przez zabawę klockami lego – zajęcia 
prowadzone przez firmę Edukido 
 -  konkurs gry w ping-ponga 
- gry i zabawy na świeżym powietrzu 
 

13.02.2020 
czwartek 

8.00 - 8.30 
 
8.30 – 9.00  
 
9.00-10.00 
 
 
 
12.00-13.00 
 
 
 
9.00 - 11.30  
  
10.00-12.30 
 
13.00-16.00  
 

Zbieranie się dzieci w wyznaczonych salach 
 
Zabawy z rebusem i zagadką 
 
Zajęcia praktyczne z fantomami „Pierwsza 
pomoc przedmedyczna prowadzone przez 
pielęgniarkę szkolną (gr4,5) 
  
Zajęcia praktyczne z fantomami „Pierwsza 
pomoc przedmedyczna prowadzone przez 
pielęgniarkę szkolną (gr1-3) 
 
Zajęcia na basenie, dojazd (gr 1-3) 
 
Zajęcia na basenie, dojazd (gr 4,5) 
 
- Zajęcia z grami planszowymi organizowane 
przez firmę Merfolk (ok. 1 godz. każda grupa) 
- Oglądanie filmów dla dzieci 
- Zabawy ruchowe na boisku szkolnym 

17.02.2017 
piątek 

8.00 - 8.30 
 

Zbieranie się dzieci w wyznaczonych salach 
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8:30 – 10:00 
 
11.00-14.00 
 
14:00 – 15:00 
 
15.00-16.00 
 

Gry i zabawy logiczne. 
 
 Wycieczka da Warszawy do „Airo Park 
Trampolin i Sali zabaw Space Kids”  
Obiad  
 
 Zajęcia w grupach (zamiennie): 
- konkurs dot. zdrowia i profilaktyki 
organizowany przez pielęgniarkę szkolną 
- zajęcia czytelnicze 
- zabawy dowolne 
 

  

II tydzień – 17.02.2020 – 21.02.2020 

Data Godzina Program dnia  

17.02.2020 
Poniedziałek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.00-8.30  
 
 
 
 
8.30 – 9:00 
 
 
 
 
9.30-12.30 
 
  
 
  
  
 13.00-14.00 
 
14.00 – 16.00 
 

 

Oficjalne otwarcie II tygodnia zimowiska: 
- przydział dzieci do grup 
- przedstawienie wychowawców 
- przydzielenie sal i szatni 
 
Ustalenie zasad zachowania się podczas 
zimowiska. 
 Zapoznanie z regulaminem  zimowiska i 
regulaminem sal 
 
 Zajęcia  w grupach (zamiennie):  
- zajęcia z grami planszowymi organizowane 
przez firmę Merfolk (ok. 1h każda grupa) 
- nauka przez zabawę klockami lego – zajęcia 
prowadzone przez firmę Edukido (ok. 1h każda 
grupa) 
Obiad  
 
- Oglądanie filmów dla dzieci 
- Zabawy ruchowe na boisku szkolnym 
 

18.02.2020 
wtorek 

 

8.00-8.30 
  
8.30 – 9.00  
 
9.00- 11.30 
 
11.00 – 13.00 
  
 
 

Zbieranie się dzieci w wyznaczonych salach 
 
Gry i zabawy dowolne w salach. 
 
Zajęcia na basenie (1-3 grupa) 
 
- Gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy 
multimedialnej (gr. 1-3 zamiennie) 
- Zajęcia czytelnicze w grupach (gr. 1-3 
zamiennie) 
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9.00-11.30 
 
 
 
11.00- 13.30 
  
 13.00-14. 00 
 
14.00-16.00 
 

 - Gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy 
multimedialnej (gr. 4, 5 zamiennie) 
- Zajęcia plastyczne (gr. 4, 5  zamiennie) 
  
Zajęcia na basenie (4-5 grupa) 
  
Obiad  
 
- Zajęcia plastyczne – lepienie z gliny (zamiennie 
w grupach) 
- konkursy sportowo-ruchowe 

19.02.2020 
środa 

8.00-8.30 
 
 8.30-9.30  
 
9.30 – 10.30 
 
10.30-12.30  
  
12.30-13.10 
 
13.15-14.00 
 
 14.00- 16.00 
 

Zbieranie się dzieci w wyznaczonych salach 
 
 Zabawy w grupach 
 
Wyjście do kina Nowa Stacja w Pruszkowie 
 
Obejrzenie filmu Tajni i fajni 
 
 Powrót  
 
Obiad 
  
Zajęcia w grupach (zamiennie): 
 - zajęci plastyczne- wykonanie pracy 
inspirowanej obejrzanym filmem 
- gry i zabawy na świeżym powietrzu 
 

20.02.2020 
czwartek 

8.00 - 8.30 
 
8.30 – 9.00  
 
9.00-10.00 
 
 
 
12.00-13.00 
 
 
 
9.00 - 11.30  
  
10.00-12.30 
 
13.00-16.00  
 

Zbieranie się dzieci w wyznaczonych salach 
 
Zabawy z rebusem i zagadką 
 
Zajęcia praktyczne z fantomami „Pierwsza 
pomoc przedmedyczna prowadzone przez 
pielęgniarkę szkolną (gr4,5) 
  
Zajęcia praktyczne z fantomami „Pierwsza 
pomoc przedmedyczna prowadzone przez 
pielęgniarkę szkolną (gr1-3) 
 
Zajęcia na basenie, dojazd (gr 1-3) 
 
Zajęcia na basenie, dojazd (gr 4,5) 
 
 Gry planszowe – zabawa w grupach 
- Zabawy ruchowe na boisku szkolnym 

21.02.2017 8.00 - 8.30 Zbieranie się dzieci w wyznaczonych salach 
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piątek  
8:30 – 10:00 
 
11.00-14.00 
 
14:00 – 15:00 
 
15.00-16.00 
 

 
Gry i zabawy logiczne. 
 
 Wycieczka da Warszawy do „Airo Park 
Trampolin i Sali zabaw Space Kids”  
Obiad  
 
 Zajęcia w grupach (zamiennie): 
- konkurs plastyczny „Pies i kot najlepsi 
przyjaciele człowieka” 
- zajęcia czytelnicze 
- zabawy dowolne 

 

PROGRAM TEN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. 


