
 

Zima w szkole 2022 
Turnus I 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie, iż zaprezentowany plan może ulec modyfikacji. 

 

17. 01. 2022 r. poniedziałek  

7:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, gry i zabawy stolikowe. 

8:00 – 8:20 Powitanie, podział na grupy, zapoznanie z regulaminami. 

Informacja o planie dnia.  

8:20 – 8:40 Śniadanie.  

           8:40 – 9:40 Gry zespołowe i ruchowe. 

 9:40 – 10:00  Zasady zachowania się w komunikacji miejskiej i kinie.  

 Przygotowanie do wyjścia. 

           Film „O czym dzisiaj marzą zwierzęta domowe” ok 11.00-12.00 

  13.30 Obiad. 

 14:00 – 15:00 Konkurs rysunkowy „O czym marzą zwierzęta domowe”. 

 15:00 Gry i zabawy na świetlicy. 

 15:30 – 16:00 Podsumowanie dnia, rozchodzenie się dzieci. 

(Bardzo prosimy, by rodzice na wtorek 18.01. przygotowali dla dzieci dodatkową parę  

skarpetek) 

 

18. 01. 2022 r.  wtorek 

7:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, gry i zabawy w grupach. 

8:00 – 8:15 Śniadanie. 

8:15 – 8:25 Informacja o planie dnia; przypomnienie regulaminu wycieczek. 

           8:25 – 9:25 –  Gry i zabawy. 

 9:25 – Wyjście do Bonarki – Sala zabaw Fikołki w godz.10:00-12:00 

12:40 – 13.00 Obiad.  

13:00 – 14:00 Zajęcia z robotyki grupa I. Grupa II – gry i zabawy świetlicowe.  

14:00 – 15.00 Zajęcia z robotyki grupa II. Grupa I – gry i zabawy świetlicowe. 

            15.00 – 16.00  Odpoczynek, bajki. Rozchodzenie się dzieci do domów. 



19. 01. 2022 r. środa   

7:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, gry i zabawy w grupach. 

8:00 – 8:20 Śniadanie. 

8:20 – 8.30 Przypomnienie regulaminu wyjść.  

8:30 – 9:30 Konkurs rysunkowy c.d.. 

9:30 – ok.14:00 Wyjazd do Nowej Huty – NCK, Teatr Lalek „Banialuka”   

spektakl pt. „Smoki”. 

14:00 – 14:30 Obiad. 

14:30 – 15:30 Spacer na plac zabaw lub zajęcia na świetlicy. 

15:30 – 16:00 Odpoczynek, podsumowanie, rozchodzenie się dzieci. 

(Prosimy przygotować dla dzieci suchy prowiant na wycieczkę do Centrum Edukacji 

Ekologicznej „Symbioza” w dniu 20.01. Planowany pobyt 4,5 godziny + dojazd do 

Lasku Wolskiego). 

 

20. 01. 2022 r.  czwartek 

7:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, gry i zabawy w grupach. 

8:00 – 8: 15 Śniadanie. 

8.15 – 8:45 Gry i zabawy w grupach. Przypomnienie regulaminu wyjść. 

8.45 – Wyjście na wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” 

 Powrót do szkoły ok. godz. 15.40 

15:40 – 16:00  .Podsumowanie dnia, rozchodzenie się dzieci. 

Bardzo prosimy rodziców o wypełnienie oświadczeń do centrum Gokidz oraz 

przygotowanie dla dzieci dodatkowej pary skarpet  na 21.01. piątek. 

 

21. 01. 2022 r. piątek 

7:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, gry i zabawy w grupach. 

8:00 – 8:15 Śniadanie. 

8:15 – 9:00  Gry i zabawy świetlicowe. 

9:00 – 10:10 Teatr Lalek  w szkole. Spektakl „Lampa Alladyna”. 

10:10 Przypomnienie regulaminu wyjść. Przygotowanie do wyjścia. 

11:30 – 13:30 Zajęcia rekreacyjno-sportowe w Parku Rozrywki Gokidz. 

Ok. 14:30 Obiad. 

 15:00 – 16:00 Podsumowanie półkolonii, rozchodzenie się dzieci do domów. 


