
 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PÓŁZIMOWISKA W PSP NR 9 W RADOMIU 

W TERMINIE 04.02. – 08.02.2019r. 

 

 

Data  Zadania do wykonania Uwagi  

04.02.2019r. 

poniedziałek 

 

 Zapoznanie nowych uczestników z rozkładem dnia i regulaminem 

półzimowiska oraz przepisami bhp i p. pożarowymi oraz 

przeprowadzenie pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa podczas 

ferii. 

 Wyjście do Centrum Kreatywności.Udział w zajęciach z 

wykorzystaniem klocków Lego - Robotyka dla juniora(grupa I, II) 

 Wyjście do Hula Parku – (grupa III, IV) 

 Wyjście do Centrum Wspinaczkowego Grota – (grupa V, VI) 

 Zabawy na świeżym powietrzu – lepienie bałwana, zabawa 

śnieżkami, saneczkarstwo. 

Uczestnicy 

podzieleni są na 

6 grup z 

uwzględnieniem  

wieku. 

 

10.00 – 12.00 

10.00 – 12.00 

10.00 – 12.00 

05.02.2019r. 

wtorek 

 Wyjście do kina Helios na film w 2D Chłopiec z chmur. 

 Zajęcia w grupach: gry planszowe, układanie puzzli, zajęcia  

plastyczne. 

 Zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej – tor przeszkód, zabawa  

w Zbijaka i Dwa Ognie. 

10.00 – 12.00 

06.02.2019r. 

środa 

 Wyjście do Centrum Kreatywności.  Udział w zajęciach  

z wykorzystaniem klocków Lego – Buduję i wiem (grupa III, IV) 

 Wyjście do Hula Parku – (grupa V, VI) 

 Wyjście do Centrum Wspinaczkowego Grota – (grupa I, II) 

 Gry stolikowe 

10.00 – 12.00 

10.00 – 12.00 

10.00 – 12.00 

07.02.2019r. 

czwartek 

Zorganizowanie zajęć na terenie szkoły na temat: 

 Mały geniusz - kreatywne zabawy sensoryczne z masami 

kinetycznymi, plasteliną oraz Play-Maisami (kukurydziane 

kolorowe klocki). Każde dziecko może wykonać dowolną ilość 

prac, które może zabrać do domu(grupa IV,V,VI) 

 Rytmy dżungli - warsztaty rytmiczno-muzyczno-ruchowe, które 

poprzez zabawę pobudzają zmysły: słuchu, dotyku i wzroku.  

W trakcie zabawy dzieci słuchają odgłosów dżungli, zaczynają je 

nazywać i naśladować. Do warsztatów wykorzystujemy Bum Bum 

Rurki, instrumenty perkusyjne oraz tańce animacyjne. Ponadto na 

dzieci czeka malowanie buziek na wzór afrykańskich zwierząt oraz 

modelowane baloniki. (grupa I, II, III) 

 Zabawa karnawałowa 

 

10.00 – 12.00 

 

 

 

10.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 14.30 

08.02.2019r. 

piątek 

 Wyjście do Centrum Kreatywności.  Udział w zajęciach  

z wykorzystaniem klocków Lego – Komiks Kreator(grupa V, VI) 

 Wyjście do Hula Parku – (grupa I, II) 

 Wyjście do Centrum Wspinaczkowego Grota– (grupa III, IV) 

 Zakończenie półzimowiska, rozdanie dyplomów za udział  

w konkursach. 

10.00 – 12.00 

 

10.00 – 12.00 

10.00 – 12.00 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie półzimowiska. 

 

 


