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Założenia: 

 

Program zimowiska „Aktywnie i twórczo idziemy przez zimę” zorganizowany 

jest dla uczniów klas I – VII szkoły podstawowej. Skierowany głównie dla dzieci, 

których rodzice ze względu na pracę zawodową nie będą mogli im zapewnić 

opieki w okresie ferii zimowych oraz pochodzących z rodzin niepełnych 

i wielodzietnych. 

 Autorom programu towarzyszy podejście humanistyczne do ucznia, mające 

na celu rozwój osobowy i umysłowy dzieci. Opracowany został, aby zapewnić 

dzieciom wszechstronny rozwój w sferze emocjonalno – ruchowej. Ma służyć 

kształtowaniu nawyków zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego. 

Treści ujęte w programie oddziałują na wszystkie sfery aktywności poznawczej 

ucznia dzięki wykorzystaniu metod aktywizujących i angażujących 

najróżnorodniejsze sfery percepcji. Program kładzie nacisk na kształcenie 

umiejętności pracy w grupie, jest interdyscyplinarny, rozwija różne 

umiejętności. Jest zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej 

i służy realizacji wybranych treści ścieżek przedmiotowych z uwzględnieniem 

ścieżki regionalnej, medialnej i czytelniczej. Zajęcia zimowiska zostały 

zaplanowane w takich formach aby promować aktywny i zdrowy tryb życia oraz 

rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów. Wycieczki dają szansę 

na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci uczących się w szkole wiejskiej 

o utrudnionym dostępie do miejsc kulturalnych i rekreacyjnych. Treści projektu 

są zgodne z programem profilaktycznym placówki oraz oczekiwaniami uczniów 

i ich rodziców. 

Realizacja programu kształtuje kulturę bycia, koleżeństwo, wzajemną 

życzliwość, pomoc oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 

 

Cele ogólne programu zimowiska „Aktywnie i twórczo idziemy przez zimę” 

 kształtowanie nawyków zdrowego i przyjemnego spędzania wolnego 

czasu, 

 integracja zespołu, 
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 edukacja regionalna, medialna i czytelnicza. 

Cele szczegółowe: 

 preferowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku, 

 kształtowanie sprawności fizycznych, umysłowych służących 

wszechstronnemu rozwojowi, 

 zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii, 

 rozwijanie samodzielności, opiekuńczości, kreatywności i asertywności, 

 kształtowanie właściwych zachowań, nawyków, postaw, 

 pogłębienie wiedzy z zakresu programowania, 

 wdrażanie uczniów do obcowania z literaturą, 

 zapoznanie uczniów z miejscami regionu pozwalającymi na ciekawe 

spędzanie czasu wolnego,  

 poszerzenie wiedzy uczniów poprzez kontakt z ekspozycjami Centrum 

Nauki Kopernik 

Procedury osiągania celów: 

 gry i zabawy sprawnościowo ruchowe, 

 pogadanki, 

 zajęcia praktyczne z kreatywności artystycznej, 

 konkurs wiedzy o zimie i sportach zimowych, 

 wycieczki do kina, na pływalnię i do Centrum Nauki Kopernik, 

 praca z komputerem w zakresie doskonalenia umiejętności 

programowania, 

 projekcja filmów profilaktycznych z uwzględnieniem wieku uczestników, 

 lekcja czytelnicza. 

 

Przewidywane efekty: 

Uczeń: 

 preferuje zdrowy i aktywny tryb życia, właściwie zagospodarowuje czas 

wolny, 

 integruje się w grupie, 
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 jest odpowiedzialny za powierzone zadania, potrafi pracować w zespole, 

jest opiekuńczy wobec młodszych kolegów, 

 posługuje się technikami plastycznymi i programami komputerowymi, 

 przestrzega zasad korzystania z komputera, 

 posiada ciekawe pomysły literackie, plastyczne, jest twórczy, 

 jest sprawny fizycznie, zna zasady fair – play, 

 potrafi wesoło bawić się na śniegu, 

 pogłębia zainteresowania czytelnicze, 

 posiada podstawową wiedzę z zakresu sportów zimowych, 

 zna i właściwie korzysta z miejsc spędzania czasu wolnego w regionie. 

Ewaluacja 

Po zrealizowaniu założeń programu zimowiska uczestnicy: 

 wypełniają ankietę oceniającą zajęcia (załącznik nr 4), 

 prezentują prace artystyczne organizując wystawę, 

 śpiewają piosenkę zimową, którą wspólnie ułożyli, 

 otrzymują pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w zimowiskach. 

Termin: 

15 stycznia 2018r. – 19 stycznia 2018r. 

Czas realizacji projektu: 

Poniedziałek- piątek 8.00-16.00 

Uczestnicy: 

Grupa 40-stu zakwalifikowanych uczniów ZSP w Ciemnem z klas 1-7 

Opieka: 

Opiekunami są pedagodzy pracujący w placówce. Każdego dnia grupą opiekuje 

się od 3 do 5 nauczycieli w zależności od potrzeb organizacyjnych. Do opieki 

zgłosili się: Renata Majewska, Piotr Orkiszewski, Dominika Klimek, Aneta 

Sakowska, Natalia Murawska, Magdalena Baranowska, Monika Kowalik, Paulina 

Mroczek, Monika Piśkorska, Katarzyna Piasecka, Maria Klimkiewicz. 
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Szczegółowy harmonogram zajęć 

Ferie zimowe 2018 

DZIEŃ TYG. GODZINY PRACY PROPOZYCJA ZAJĘĆ 

Poniedziałek 

15.01.2018 

8.00 – 12.00 1. Zapoznanie z programem zimowiska oraz 

zasadami bezpieczeństwa i dyscypliny 

podczas zimowiska /regulamin zimowiska/– 

prezentacja multimedialna. 

2. Zimowe warsztaty artystyczne. 

12.00 – 16.00 1. Zajęcia komputerowe w grupach – 

scratch, budowanie strony internetowej. 

2. Zajęcia sportowe w grupach. 

Wtorek 

16.01.2017 

8.00 – 12.00 1. KINO HELIOS – /tanie wtorki/ -film 

wybrany z aktualnego repertuaru. 

2.Układanie piosenki reklamującej nasze 

zimowisko. 

12.00 – 16.00 1. Spotkanie z audiobookiem w grupach – 

słuchanie audiobooków dla dwóch grup 

wiekowych oraz wykonanie prac 

plastycznych związanych z tematem 

słuchowiska. 

2. Zajęcia sportowe w grupach 

3. Zabawy na śniegu (jeśli będą warunki 

pogodowe) 

Środa 

17.01.2018 

8.00 – 12.00 1. Pływalnia w Wołominie.  

2. Utrwalenie piosenki naszego zimowiska. 

12.00 – 16.00 3. Test wiedzy o zimie i sportach zimowych 

w dwóch grupach wiekowych. 
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4. Filmy profilaktyczne w dwóch grupach 

wiekowych. 

5. Gry planszowe w zespołach – m.in. turniej 

warcabowy 

Czwartek 

18.01.2018 

8.00 – 16.00 Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik – 

cały dzień 

Piątek 

19.01.2018 

8.00 – 12.00 1. Pływalnia w Ząbkach.  

2. Układanie akompaniamentu do piosenki 

naszego zimowiska – szkolny zestaw 

instrumentów perkusyjnych. 

12.00 – 16.00 2. Zimowe warsztaty artystyczne – 

przygotowanie wystawy z pracami uczniów. 

3. Wręczenie pamiątkowych dyplomów 

uczestnikom zimowiska. 

4. Zabawa taneczna na zakończenie 

zimowiska. 

Ramowy plan dnia 

8.00 – 8.15 schodzenie się grupy – zabawy integrujące zespół 

8.15 –podział na grupy wiekowe/zadaniowe lub wyjazd na planowaną wycieczkę 

8.30 – 10.00 – realizacja zaplanowanych zajęć w grupach 

10.00 – 10.30 – wspólne spożywanie drugiego śniadania /przyniesionego z domu/ 

10.30 – 12.00 – realizacja zaplanowanych zajęć w grupach – ewentualna zamiana grup 

12.00 – 12.30 – wspólne spożywanie obiadu 

12.30 – 14.00 - realizacja zaplanowanych zajęć w grupach 

14.00 – 15.30 – zamiana grup i realizacja zadań 

15.30 – 16.00 – Spożywanie podwieczorka, ewaluacja dnia, omówienie planu  zajęć na 

kolejny dzień, uporządkowanie sal zajęć, rozejście się grupy. 
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Lista załączników do programu: 

Załącznik nr 1 - Regulamin rekrutacji 

Załącznik nr 2 – Karta kwalifikacyjna uczestnika zimowiska 

Załącznik nr 3 – Regulamin zimowiska 

Załącznik nr 4 – Ankieta ewaluacyjna dla uczestnika zimowiska 

Załącznik nr 5 – Szczegółowy harmonogram zimowiska z obsadą opiekunów 

 

 

 

 

 

  

 


