FERIE 2017 – HARMONOGRAM
Pierwszy tydzień
Godziny

Poniedziałek
13.02.2017

Wtorek
14.02.2017
Gry stolikowe.

9:00 – 10:00
10:00 – 11:00

Wyjazd do Centrum
Wodnego „Laguna”
i McDonald’s
zbiórka – 7:45,
powrót ok. 13:15
koszt – 27zł
McDonald’s we własnym
zakresie.

Wyjście do kina na film
3 D „Balerina„
Koszt – 5zł
2 bilety MZK
Zbiórka 9:25, powrót ok.
12:15
Zakup w kinowym bufecie
we własnym zakresie.

11:00 – 12:00

Drugie śniadanie.

12:00 – 13:00

Zabawy
z komputerem.

Środa
15.02.2017
Bawimy się papierem –
origami lub czytanie
opowiadań o tematyce
związanej z zimą.

Czwartek
16.02.2017
Zabawy ruchowe przy
muzyce.
Kalambury, gry
skojarzeniowe, quizy.

Wyjście do Groty Solnej
Zbiórka – 9:25, powrót
ok. 11:30
- bezpłatnie
- dzieci muszą mieć ze
sobą 2 bilety MZK

Lodowisko
- bezpłatnie
- 2 bilety MZK
Wyjazd o 9:28, zbiórka –
9:20, powrót ok. 11:40,
Drugie śniadanie

Drugie śniadanie.

Zajęcia plastyczne.
„ Karmnik dla ptaków” –
collage.
Tor przeszkód

Piątek
17.02.2017
Zagadkowy dzień –
zagadki, krzyżówki,
kalambury, rebusy.
Zajęcia plastyczne
„Portret Pani Zimy.”

„Ferie w domu” - burza
mózgów, praca w grupach,
prezentacja pomysłów na
zabawę.
„Bawimy się papierem” origami

Chcąc wziąć udział w wyjściach należy wpisać się na listę i dokonać wpłaty. (Liczba miejsc ograniczona).
Zapisy u p. Ani Jaźwińskiej (sala 6).

Zajęcia rekreacyjno –
sportowe.
Drugie śniadanie

Zabawy ruchowe ze
śniegiem na wesoło.
(alternatywa - rzuty
papierowymi kulkami do
celu lub konkurs
plastyczny „Świat
w zimowej szacie” –
wykonanie prac różnymi
technikami.

Drugi tydzień
Godziny

Poniedziałek
20.02.2017

9:00 – 10:00

Zabawy i gry stolikowe.

Wtorek
21.02.2017

Środa
22.02.2017

Czwartek
23.02.2017

Piątek
24.02.2017

Zagadki, kalambury.

Zabawy ruchowe przy
muzyce. Zabawy i gry
stolikowe.

Zabawy stolikowe.

Bezpieczne ferie,
wyklejanka dostępnymi
materiałami.
Wyjście do kina na film
3D

10:00 – 11:00
Doświadczenia
przyrodnicze.

Lodowisko:
- 2 bilety MZK
- zbiórka 9.20
- wyjazd 9.34
- powrót ok. 11.50

Wyjście do muzeum:
- 2 bilety MZK
- zbiórka 9.20
- wyjazd 9.34
- powrót ok. 11.50

koszt – 7,50 zł
-2 bilety MZK
- zbiórka 9:20,
- wyjazd 9.34
- powrót ok. 12:15
Zakup w kinowym bufecie
we własnym zakresie.

Tworzenie własnych
instrumentów,
granie na instrumentach.
Zabawy ruchowe lub
wykonanie pracy
plastycznej pt. „Moje
ferie”.
Drugie śniadanie.

Drugie śniadanie
11:00 – 12:00

Drugie śniadanie.

Rzeźby z masy solnej.

12:00 – 13:00

Zabawy ruchowe na wesoło
na śniegu.
(alternatywa – zabawy
rekreacyjno-sportowe
w szkole).

Drugie śniadanie

Drugie śniadanie.

„Zabawy papierem” –
origami płaskie
i przestrzenne.

Plastelinowe dzieła,
wykonanie prac
z plasteliny.

Drugie śniadanie.

Malowanie farbami na
dużym formacie „ Zimowy
krajobraz”, „Pani Zima”.

Chcąc wziąć udział w wyjściach należy wpisać się na listę i dokonać wpłaty. (Liczba miejsc ograniczona).
Zapisy u p. E. Bajurak (sala 20).

Wyjście do kręgielni:
- 2 bilety MZK
- 2 zł na obuwie
zmienne,
- zbiórka o 11.10
- wyjazd o 11.28
- powrót ok. 13.40

