TYGODNIOWY HARMONOGRAM PÓŁZIMOWISKA
w PSP nr 15 w RADOMIU
w terminie 15.01.2018r. – 19.01.2018r.
Data
15.01.2018r.
poniedziałek

16.01.2018r.
wtorek

17.01.2018r.
środa

18. 01.2018r.
czwartek

19.01. 2018r.
piątek

Zadania do wykonania
Podział na grupy wychowawcze, wybór grupowych. Zapoznanie
z rozkładem dnia, regulaminem zimowiska oraz przepisami bhp
i przeciwpożarowymi.
Wyjście do Multikina na film:
 pt. „Fernando”,
 pt. „Paddington 2”.
Spacer na świeżym powietrzu. Gry i zabawy integracyjne
umożliwiające wzajemne poznanie. Obejrzenie prezentacji
multimedialnej oraz pogadanka na temat dokarmiania zwierząt
zimą; zawieszanie karmników z karmą dla ptaków.
Wyjście do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl
pt. „Czerwony Kapturek”.
Gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej lub na boisku „Orlik
2012” pod hasłem „Jesteśmy zręczni i sprawni...”
Gry stolikowe, zabawy, testy i łamigłówki logiczne. Konkurs
plastyczny „Zima wokół nas”- wykonanie pracy techniką collage.
Wyjście do Muzeum Okręgowego w Radomiu:
 udział w prelekcji przybliżającej ciekawostki dotyczące
naszego miasta, obejrzenie filmu o Radomiu, warsztatysamodzielne wykonanie odlewu herbu Radomia;
 obejrzenie multimedialnej prelekcji na temat rodzajów
śladów dinozaurów, zwiedzanie wystawy „Geologia
i
paleontologia
regionu
radomskiego”
z interaktywnymi, ruchomymi modelami dinozaurów,
warsztaty – samodzielne wykonanie imitacji skamieniałego
śladu dinozaura w postaci pamiątkowego „Medalu
znalazcy”.
„Betlejemska gwiazda złotym blaskiem świeci” - obejrzenie
ruchomej szopki bożonarodzeniowej w kościele o. Bernardynów;
pogadanka dotycząca polskich tradycji.
Gry i zabawy stolikowe. „Roztańczone ferie” - interaktywne
zajęcia taneczno-ruchowe, nauka piosenek.
Wyjście do studia edukacji artystycznej „Pinezka” - „Z wizytą na
niezwykłej stacji Bałwankowo”- zabawy ruchowe, konkursy,
obejrzenie spektaklu teatrzyku kukiełkowego, udział w warsztatach
plastycznych „Bałwanki-przebieranki”. Zajęcia edukacyjne „Mali
ratownicy, czyli jak udzielić pierwszej pomocy”. „Kto czyta
książki, żyje podwójnie” - czytanie fragmentów wybranych
książek dla dzieci.
Wyjście do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej
„Elektrownia”- zabawy ruchowe, konkursy z nagrodami,
obejrzenie filmu animowanego pt. „Magiczna zima Muminków”.
Gry edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Zabawy
zimowe na świeżym powietrzu (boisko „Orlik 2012”) lub w sali
gimnastycznej.
Podsumowanie konkursów organizowanych podczas zimowiska
i rozdanie nagród dla zwycięzców oraz dyplomów dla wszystkich
uczestników.
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RAMOWY ROZKŁAD DNIA
8.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 13.00 Zajęcia w grupach
13.00 – 13.30 Obiad
13.30 – 15.15 Zajęcia w grupach
15.15 – 15.30 Podwieczorek
15.30 – 16.00 Rozchodzenie się dzieci

