FERIE 2018
W ŚWIETLICACH
PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W PIWNICZNEJ – ZDROJU

Harmonogram zajęć profilaktyczno - wychowawczych świetlicy przy
szkole podstawowej
w Głębokiem
w czasie ferii zimowych 2018

Poniedziałek 12.02.2018 r. (Maciej Faron)
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Rozpoczęcie ferii. Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas ferii
Gry i zabawy ruchowe z elementem gier zespołowych.
Turniej sportowy.

Wtorek 13.02.2018 r. (Maciej Faron, Sylwia Stawiarska)
„Na lodowisku”
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie.
Gry i zabawy doskonalące jazdę na łyżwach.

Środa 14.02.2018 r. (Sylwia Stawiarska)
„Moje zdrowie”
Uświadomienie uczniom co należy zrobić, aby zachować zdrowie (pogadanka,
mapa myśli).
Rola witam w żywieniu (rozmowa).
Konkurs rysunkowy: „Mój sposób na zdrowie”.
Gry i zabawy integracyjne.

Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
w PIWNICZNEJ - ZDROJU

FERIE ZIMOWE
2018
1. 14.02.2018 r. (środa)
Lodowisko Radwanów 10.00 - 13.00
2. 16.02.2018 r. (piątek)
Kino „SOKÓŁ” Poranek Filmowy 10.00 - 13.00
3. 20.02.2018 r. (wtorek)
Lodowisko Radwanów 10.00 - 13.00
4. 22.02.2018 r. Zajęcie Profilaktyczno - Wychowawcze
i Rekreacyjne 9.00 - 12.00

Piwniczna-Zdrój, 07.02.2018 r.

Kierownik Świetlicy
Anna KULIG

FERIE 2018
Plan zajęć organizowany przez Świetlicę Profilaktyczno – Wychowawczą
w Szkole Podstawowej nr 2 w Piwnicznej-Zdroju
KOSARZYSKA

1. Poniedziałek - 12.02.2018 r. , godz. 9.00 – 12.00
Wycieczka do Piwnicznej - Zdroju na lodowisko
W programie:
- nauka jazdy na łyżwach;
- miłe spędzanie czasu na świeżym powietrzu;
- wyrabianie nawyków związanych z bezpiecznym zachowaniem podczas jazdy,
- opieka nad młodszymi,
- działania integracyjne w grupie – odpowiedzialność za siebie i innych;
- posiłek (pizza) – Restauracja „Sobieski”

2. Sobota – 17.02.2018 r., godz. 9.00 – 13.00
Wycieczka do Piwnicznej - Zdroju na halę widowiskowo sportową
W programie:
- rozwój odwagi oraz technik wspinaczkowych- ścianka;

-udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie i alternatywny
wypoczynek;

- kształcenie umiejętności kulturalnego kibicowania podczas samorządowego turnieju
w piłkę nożną mężczyzn;

3. Sobota – 24.02.2018 r., godz. 9.00 – 15.00
Piesza wycieczka na Obidzę
W programie:
- wyjście na Obidzę;
- odpoczynek w bacówce;
- ognisko z kiełbaskami, które wraz z chlebem, ketchupem i ciepłą herbatką
dostarczy na miejsce Restauracja „Sobieski”
- gry i zabawy sportowe

Wychowawcy: mgr Anna Janeczek
mgr Filip Malik

FERIE - 2018
W ŚWIETLICY
PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ
W ZUBRZYKU.
1. Wyjazd na łyżwy do Piwnicznej- Zdrój 15.02.2018r. godzina 15:00-18:00
opiekunowie Sylwia Bołoz, Tomasz Baziak
2. Wyjazd na narty do Wierchomli 21.02.2018r. godzina 16:00-19:00
opiekunowie Sylwia Bołoz, Tomasz Baziak
3. Wyjazd do Nowego Sącza do Sądeckiego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej na zajęcia profilaktyczne
 Zajęcia grupowe skierowane do dzieci i młodzieży w zakresie
przeciwdziałania agresji oraz spotkanie profilaktyczno informacyjne z młodzieżą dotyczące problematyki agresji
i przemocy.
opiekunowie Sylwia Bołoz, Tomasz Baziak

