
„FERIOWISKO” 
PROGRAM FERII ZIMOWYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOCLAWACH 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termin realizacji: 20.01.2014- 24.01.2014   

Godzina: 10.00 – 12.00 
Uczestnicy:  uczniowie Szkoły Podstawowej w Wocławach 

Prowadzący zajęcia: Izabela Waloszek, Anna Chojnacka 
 
Program zimowiska jest przeznaczony dla uczniów klas 0 – VI szkoły 

podstawowej. 
Program został opracowany, by zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, 
kształtować u nich nawyki zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego 

oraz by zagospodarować ich wolny czas w okresie ferii zimowych.  
Treści ujęte w programie są zgodne z podstawą programową dla szkoły 

podstawowej, zapewniają realizację ścieżek przedmiotowych, a ich realizacja 
przebiega przy wykorzystaniu metod aktywizujących.  
 

 
Cele ogólne:  

- kształtowanie nawyku zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu 
- kształtowanie świadomości prozdrowotnej 
- promowanie zasad zdrowego stylu życia 

- integracja zespołu 
- rozwój wyobraźni twórczej 
- kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie jej zaburzeń 

 
 



Cele szczegółowe: 

- kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej  
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom 

- kształtowanie właściwych zachowań, nawyków i postaw 
- wdrażanie do zdrowej rywalizacji sportowej 
- ukazywanie destrukcyjnego wpływu palenia, picia alkoholu i zażywania 

narkotyków  na zdrowie 
- rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów 
- wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy  

   przyswojonej w toku ćwiczeń 
 

 
Metody pracy: 
- gry i zabawy dydaktyczne 

- pogadanki 
- konkursy rysunkowe i muzyczne 

- praca artystyczna 
- terapia logopedyczna 
- gry i zabawy sportowe 

- prezentacja 
- drama 
- wycieczka 

 
Formy pracy: 

- indywidualna 
- grupowa 
 

Przewidywane efekty: 
 

Uczeń: 
- współpracuje w grupie 
- właściwie zagospodarowuje wolny czas 

- preferuje aktywną i bezpieczna formę wypoczynku 
- korygowanie wad wymowy, udzielanie dalszych wskazówek 
terapeutycznych 

- wdraża w życie zasady zdrowego stylu życia i odżywiania 
- rozwija zainteresowania, artystyczne, muzyczne i językowe 

- potrafi podejmować decyzje strategiczne 
 
 

Ewaluacja: 
Uczniowie prezentują swoje prace na gazetce szkolnej. 
 

 
 

 
 
 

 



HARMONOGRAM FERIOWISKA 

 
 

 

20.01.2014 1. Gry i zabawy integracyjne. 
2. Spisanie kontraktu – ustalenie zasad bezpiecznego 

spędzania czasu podczas ferii zimowych. 
3. Zapobieganie urazom i wypadkom- zasady zachowania 

podczas zimowych zabaw. 
4. Przedstawienie za pomocą  środków plastycznych tematu 

„Bezpieczne ferie”. 

 

 

21.01.2014 

 
1. Gry i zabawy sportowe. 
2. Zajęcia twórczości dziecięcej – Maska karnawałowa. 
3. Konkurs na najpiękniejszą maskę. 
4. Wpływ używek na zdrowie młodego człowieka- 

prezentacja. 
5. „Nigdy nie sięgaj sam po używki” – plakat. 
6. Zajęcia z terapii logopedycznej. 

 

  

 

22.01.2014 

 
1. Czy mogę zawsze przyjmować do swojego organizmu to, 

czym poczęstuje mnie kolega – umiejętność odmawiania- 
odgrywanie scenek. 

2. Zajęcia twórczości dziecięcej – lepienie zimowych medali    
z masy solnej. 

3. Zajęcia z terapii logopedycznej. 
4. Gry i zabawy dydaktyczne. 

 

  

 
23.01.2014 

 
1. Zajęcia twórczości dziecięcej – malowanie zimowych 

medali z masy solnej. 
2. Wpływ ruchu, czynnego wypoczynku na zdrowie 

człowieka- zabawy na świeżym powietrzu 
3. Zdrowo się odżywiamy – pogadanka – zapoznanie                

z piramidą żywności, przestrzeganie zasad higieny 
osobistej, układanie wierszyków, rymowanek, haseł           
o zdrowiu. 

4. Improwizacje ruchowa i ekspresja twórcza do różnych 
gatunków muzycznych. 

5. Zajęcia z terapii logopedycznej. 
 

 

 
24.01.2014 

 
1.  Wycieczka w do Centrum Hewelianum w Gdańsku na 

warsztaty „Pan Kleks w Kosmosie” 

 



 
28.01.2014r.  Wycieczka do Muzeum Solidarności w Gdańsku na wystawę 

„Droga do Wolności” dla uczestników Koła Regionalnego. 
 

02.02.2014r. XVI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Proboszcza  
Od 13.30 zapisy 
Od 14.00 rozgrywki 

 

Opracowały: Anna Chojnacka, Izabela Waloszek 


