Harmonogram zajęć w świetlicy szkolnej „Wakacje 2020 rok”
W okresie wakacji od 29.06. 2020 r. do 17.07.2020 r.
Zajęcia te będą odbywać się na ul. Wójtowskiej 5
od godz. 900 do 1300
Data
29.06.2020 r.

30.06.2020 r.

01.07. 2020 r.

02.07.2020 r.

Plan dnia
-Powitanie wakacji. Przedstawienie możliwości
atrakcyjnego spędzania czasu w świetlicy.
-„Bezpieczne wakacje” przypominamy jak zachować
bezpieczeństwo podczas wakacji – pogadanka,
swobodne wypowiedzi.
-Zwrócenie uwagi na prawidłową reakcję w przypadku
ukąszeń, skaleczeń, zwichnięć.
- Zabawy ruchowe i zręcznościowe na placu zabaw
np. rzut piłką do kosza, rzut do celu, pokonywanie toru
z przeszkodami.

Odpowiedzialni
Agnieszka Paździor

- Wykonanie plakatu na temat „ Bezpieczne wakacje”
- Wyjście na spacer „ Przystań ”
- Słuchani i nauka wakacyjnych piosenek.
- Gry planszowe ( warcaby, chińczyk, dobble, 5
sekund, ego, uno )
- Turniej gier planszowych
- Zabawy ogólnorozwojowe na boisku ( rzut do celu,
hula-hop, skakanka, przeciąganie liny)
- Nauka gry w badmintona.
- Nauka gry w tenisa stołowego.
- Nauka gry w tenisa ziemnego.
- Zabawy manualne – prace plastyczne „ Już wakacje”,
malowanie farbami, kolorowe wydzieranki, wyklejanie
liter z naszymi imionami.
- Wyjście na spacer na zamek w Iłży

Agnieszka Paździor

Agnieszka Paździor

Agnieszka Paździor

Uwagi

- Gry planszowe (warcaby, chińczyk, dobble, 5
sekund, ego )
- Układanie puzzli, słuchanie muzyki.
03.07.2020 r.

- Rozgrywki piłkarzyków w różnych grupach
wiekowych.
- Rozgrywki w tenisa stołowego w różnych grupach
wiekowych.
- Gry i zabawy ruchowe w plenerze ( gra w siatkówkę,
rzuty piłką koszykową, zabawy na placu zabaw).

Agnieszka Paździor

06.07. 2020 r.

-Wyjście do Muzeum Regionalnego w Iłży.
- Zabawa w „podchody”.
- Zabawa w „ klasy”.
- Zabawy ze skakanką.
- Zapoznanie z techniką origami.
- Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów,
sudoku o różnym stopniu trudności.

Agnieszka Paździor

07.07.2020 r.

- Zabawy ruchowe i zręcznościowe na placu zabaw
np. rzut piłką do kosza, rzut do celu, pokonywanie
ścieżki sprawnościowej.
- Zorganizowanie wyjazdu do Nadleśnictwa Marcule

Agnieszka Paździor

08.07.2020 r.

- Wyjście na seans filmowy do Sali Widowiskowo
Kinowej im. Józefa Myszki
- Zajęcia manualne ( praca z modeliną, plasteliną ,
ciastoliną, masą solną)
- Gra w badmintona.
- Gra w tenisa stołowego.
- Gra w tenisa ziemnego.

Agnieszka Paździor

09.07.2020 r.

- Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
- Turniej gier planszowych

Teresa Kiepas

10.07.2020 r.

- Zajęcia czytelnicze. Piszemy i ilustrujemy naszą
wspólną książkę.

Teresa Kiepas

13.07.2020 r.

-Spacer po zakątkach Iłży. Zwiedzanie miejsc
historycznych.

Teresa Kiepas

14.07.2020 r

-Turniej gier planszowych.

Teresa Kiepas

15.07.2020 r.

- Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
- Gry planszowe.

Teresa Kiepas

16.07.2020 r.

- Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
- Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Teresa Kiepas

17.07.2020 r.

- Iłża – moje miasto. Malowanie najciekawszych
zakątków farbami plakatowymi.
- Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
- Gry planszowe.

Teresa Kiepas

Z uwagi na aurę pogodową wakacyjny plan zajęć może ulec zmianie.
Plan przygotowała: Agnieszka Paździor
Teresa Kiepas

