
HARMONOGRAM ZAJĘĆ PÓŁZIMOWISKA W PSP NR 9 W RADOMIU 

W TERMINIE 10.02. – 14.02.2020 r. 

 

 

Data  Zadania do wykonania Uwagi  

10.02.2020 r. 

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 Game Bar.  Udział w bezbolesnej grze taktycznej  

 z wykorzystaniem laserów „Laserowy paintball”, gry taneczne, 

karaoke, gry konsolowe (grupa V, VI) 

 Wyjście do Hula Parku – (grupa III, IV) 

 Wyjście do Mamma Leo na warsztaty czekoladowe – poznanie 

historii czekolady, zabawy smakowe, samodzielne wykonanie 

tabliczki czekolady i opakowania. (grupa I, II) 

Uczestnicy 

podzieleni są na 

6 grup z 

uwzględnieniem  

wieku. 

9.30 – 12.00 

 

12.30 – 14.00 

 

12.30 – 14.00 

11.02.2020 r. 

wtorek 

 Wyjście do kina Helios na film „ Doktor Dolittle” 

 Zajęcia w grupach: gry planszowe, układanie puzzli, zajęcia  

plastyczne. 

 Zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej – tor przeszkód, zabawa  

w Zbijakai Dwa Ognie. 

 Wyjście do Mamma Leo na warsztaty czekoladowe – poznanie 

historii czekolady, zabawy smakowe, samodzielne wykonanie 

tabliczki czekolady i opakowania (grupa V, VI) 

9.30 – 11.30 

 

 

 

 

13.00 -14.30 

 

12.02.2020r. 

środa 

 Wyjście do Hula Parku – (grupa I, II)  

 Wyjście do Game Bar.  Udział w bezbolesnej grze taktycznej  

 z wykorzystaniem laserów „Laserowy paintball”, gry taneczne, 

karaoke, gry konsolowe ( (grupa III, IV) 

 Mecz piłki nożnej i zabawy sportowe w hali pneumatycznej na 

boisku PSP nr 9 

10.00 – 12.00 

 

9.30 – 12.00 

 

13.02.2020 r. 

czwartek 

 Wyjście do Game Bar.  Udział w bezbolesnej grze taktycznej  

 z wykorzystaniem laserów „Laserowy paintball”, gry taneczne, 

karaoke, gry konsolowe (grupa I, II) 

 Wyjście do Hula Parku – (grupa V, VI) 

 Wyjście do Mamma Leo na warsztaty czekoladowe – poznanie 

historii czekolady, zabawy smakowe, samodzielne wykonanie 

tabliczki czekolady i opakowania (grupa III, IV) 

 Zabawa karnawałowa. 

9.30 – 12.00 

 

 

10.00 – 12.00 

11.00 – 12.30 

 

 

13.00 – 14.30 

14.02.2020r. 

piątek 

Wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej. 

1. Udział w lekcjach muzealnych, do wyboru: Zajęcia z ceramiki, 

Zajęcia z papieru, Od ziarenka do bochenka, Od rośliny do 

tkaniny. 

2. Spacer po skansenie, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

3. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

4. Powrót do placówki. 

5. Zakończenie półzimowiska, rozdanie nagród za udział  

w konkursach. 

10.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie półzimowiska. 

 


