
Zajęcia Akcji Zima w Szkole 2017 

prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Po godzinie 15.30 szkoła nie zapewnia dzieciom opieki 

– świetlica w czasie ferii jest  nieczynna. 

Prosimy o zapewnienie dzieciom odpowiedniej ilości picia – zwrócenie uwagi,  aby były to napoje 

bezkofeinowe, niegazowane oraz odpowiedniego do potrzeb i pogody prowiantu. 

W czasie ferii sklepik jest nieczynny, stołówka nie wydaje obiadów 

Prosimy o punktualne odbieranie Dzieci z zajęć (proszę podać osoby upoważnione do odebrania 

Dziecka ze szkoły) oraz o określenie czy Dziecko może wracać do domu samo.  

W przypadku zajęć niestacjonarnych (wyjść poza teren szkoły) prosimy zwracać uwagę na podaną 

godzinę wyjścia oraz informację o opłatach (bilety wstępu, bilety komunikacji miejskiej). 

 

Data/Dzień tygodnia Program 

30.01.2017r. 

PONIEDZIAŁEK 

Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas "Akcji zima" na 
terenie placówki 
i podczas wyjść.  
Zajęcia integracyjne na terenie szkoły.  
Wizyta w Straży Pożarnej.  
Pizzeria  (kieszonkowe  wg  uznania).  

31.01.2017r. 

WTOREK 

Wycieczka do Muzeum Lotnictwa Polskiego. 
Zajęcia na basenie - Aktywne spędzanie czasu wolnego . 
( W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci wyjazd do Muzeum oraz 
przejazd z Muzeum na basen i powrót do szkoły, odbywać się będzie 
wynajętym autokarem. ) 

Cena za autokar 7 zł. 

1.02.2017r. 

ŚRODA 

Pokaz zwierząt egzotycznych – cena 10 zł 
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, komputerowe. 
Gry i zabawy planszowe. 

2.02.2017r. 

CZWARTEK 

Historia  Krakowskich Obwarzanków – warsztaty. Cena 12 zł. 
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, komputerowe. 
Gry i zabawy planszowe. Gry i zabawy na świeżym powietrzu 
lub w sali gimnastycznej ( w zależności od pogody). 

3.02.2017r. 

PIĄTEK 

Wyjście do kina. Cena biletu 12 zł.  
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, komputerowe. 
Gry i zabawy planszowe.  
( przejazd komunikacją miejską ) 

 

W razie sprzyjającej pogody możliwe zajęcia na terenie przyszkolnym. Konieczne ubrania na zmianę! 
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– świetlica w czasie ferii jest  nieczynna. 

Prosimy o zapewnienie dzieciom odpowiedniej ilości picia – zwrócenie uwagi,  aby były to napoje 

bezkofeinowe, niegazowane oraz odpowiedniego do potrzeb i pogody prowiantu. 

W czasie ferii sklepik jest nieczynny, stołówka nie wydaje obiadów 

Prosimy o punktualne odbieranie Dzieci z zajęć (proszę podać osoby upoważnione do odebrania 

Dziecka ze szkoły) oraz o określenie czy Dziecko może wracać do domu samo.  

W przypadku zajęć niestacjonarnych (wyjść poza teren szkoły) prosimy zwracać uwagę na podaną 
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Data/Dzień tygodnia Program 

6.02.2017r. 

PONIEDZIAŁEK 

Zajęcia integracyjne na terenie szkoły. Omówienie zasad 
bezpieczeństwa podczas "Akcji zima" na terenie placówki i 
podczas wyjść. Warsztaty z filcem: wykonanie personalizowanej 
mini makatki metodą filcowania na mokro. 
Koszt warsztatów 15 zł. 
Codziennie dzieci będą miały możliwość zabawy  
w dużej sali gimnastycznej, skorzystania z sali komputerowej oraz 
uczestnictwa w ciekawych zajęciach przy tablicy interaktywnej. 

7.02.2017r. 

WTOREK 

Wyjazd na basen. Zbiórka w szkole do godziny 8:45. Godzina 9:15 
wyjazd autokarem spod szkoły. Koszt przejazdu 7 zł.  
Dodatkowo po powrocie gra terenowa na obszarze szkoły  
z elementami języka angielskiego. 

8.02.2017r. 

ŚRODA 

Warsztaty w Muzeum Etnograficznym z cyklu „Cztery Pory Roku – 
Zima” (Skąd wziąć najpiękniejsze wzory na koronki i wycinanki? 
Czy z wełny, wrzątku i popiołu można zrobić cieplutką kurtkę? 
Zimowe życie zamknięte w małej izbie, obowiązki i przyjemności 
w długie, mroźne wieczory. Odkrywanie tajemnic kołowrotka  
i folusza. Odszyfrowywanie nazw zimowych miesięcy). Zwiedzanie 
wystawy. Koszt warsztatów 7 zł. 

9.02.2017r. 

CZWARTEK 

Warsztaty w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa - 
Krzysztofory. Koszt zajęć 7 zł. 
Dodatkowo dla chętnych zabawy w małego chemika: wykonanie 
domowych kosmetyków kąpielowych. 

10.02.2017r. 

PIĄTEK 

Wyjście do 300frayda na trampoliny.  Koszt zajęć z instruktorem 
18 zł.  
Zakończenie „Akcji Zima w Szkole” – konkurs rysunkowy  
z nagrodami na najlepsze wspomnienie z drugiego tygodnia ferii.  

 

W razie sprzyjającej pogody możliwe zajęcia na terenie przyszkolnym. Konieczne ubrania na zmianę! 

 


