PLAN FERIE
MŁODÓW
1.

MŁODÓW
DOM KULTURY
BIBLIOTEKA
GODZ.12.00 – 16.00

11.02.2019

„To i owo o bibliotece” – zapoznanie dzieci z
zasadami funkcjonowania biblioteki
Przygotowania do balu karnawałowego –
wykonywanie masek techniką dowolną

12.02.2019
13.02.2019

Wyjazd na lodowisko do Cieszanowa
Turniej szachowy
Warsztaty plastyczne – maski karnawałowe
c.d.n

14.02.2019
Bal walentynkowo karnawałowy w Załużu dla
dzieci z terenu gminy
15.02.2019

Świetlica wiejska BOROWA GÓRA – zabawy
ruchowe i plastyczne.

18.02.2019

„Nasze wymarzone lektury” – układanie
indywidualnego wykazu lektur przez dzieci.
Turniej tenisa stołowego dzikich drużyn dla
wszystkich.

19.02.2019
20.02.2019

21.02,.2019

22.02.2019

Wyjazd do Teatru MASKA w Rzeszowie
„Spotkanie w bibliotece” – ciekawy zawód
policjant
„Przygoda z igłą i nitką” – zajęcia plastyczne
„Patrz uważnie – zwierzęta są tuż tuż”
Wyprawa do lasu z przygotowanym pokarmem
dla ptaków, szukanie tropów zwierząt.
Słodkie podsumowanie ferii – spotkanie przy
ciasteczkach z Klubem Seniora

Plan zajęć dla uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Młodowie:
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum Nr 1
w czasie trwania ferii zimowych od 11.02.2019r do 24.02 2019r.
Lp
1.

DZIEŃ

CZAS

TYGODNIA

TRWANIA

11.02.2019r

9.00- 12.00

RODZAJ ZAJĘĆ

ORGANIZATOR
ZAJĘĆ

Zmiany w przyrodzie związane z

Nauczyciele ZSP

ociepleniem klimatu.

w Młodowie

Przyroda wokół nas- zajęcia
plastyczne.
Konkurs na najlepsze hasło
ekologiczne.
2.

12.02.2019r.

9.00-12.00

Konkurs czytelniczy

Nauczyciele ZSP

dla kl. I - III.

Młodów

Bohaterowie naszych lektur.
Rozwijanie czytelnictwa pod
hasłem „ Rzucam wszystko i
czytam „

3.

13.02.2019r.

9.00-12.00

Przygotowywanie teatrzyku do

Nauczyciele ZSP

wybranej lektury.

w Młodowie

Pogadanka nt. bezpieczeństwa w
czasie ferii.
„Zimowe krajobrazy” zajęcia
plastyczne.
Kolorowanie scenek obrazkowych
nt. zachowań niepożądanych w
czasie ferii.
Zabawy ruchowe i ćwiczenia
zręcznościowe.
4.

14.02.2019r.r.

9.00-12.00

Wyprawy geograficzne w

Nauczyciele ZSP

literaturze i sztuce – wirtualne

w Młodowie

zimowiska- palcem po mapie (
wyszukiwanie informacji w
książkach, Internecie oraz atlasach)

5.

15.02.2019r.

9.00-12.00

Zajęcia sportowe- „ Odkrywamy, to

Nauczyciele ZSP

co znamy” Poznanie walorów

w Młodowie

rekreacyjno- zdrowotnych – marsz
z kijami Nordic Walking- technika
chodu.

6.

18.02.2019r.
9.00- 12.00

„Piosenkowo-wierszykowo”- nauka
wierszy
i piosenek.
Zabawy w teatr – bajkowe
inscenizacje.
Gry i zabawy stolikowe
Powtórzenie utrwalenie materiału

Nauczyciele ZSP

do egzaminu gimnazjalnego „ Z

w Młodowie

fizyka na Ty”
Biwak integracyjny – zuch w
Lublińcu
7.

19.02.2019r.
9.00-12.00

Gry i zabawy relaksujące.
Bajki terapeutyczne.
Zajęcia teatralno-muzyczne.

Nauczyciele ZSP
w Młodowie

Magiczny świat Harrego Potteraprojekcja filmu.
8.
9.

20.02.2019r.
21.02.2019r.

9.00-12.00
9.00- 12.00

Dzień angielski w szkole – English

Nauczyciele ZSP

Quiz- games

w Młodowie

Zajęcia manualne i twórcze-

Nauczyciele ZSP

wykonywanie kwiatków z bibuły i

w Młodowie

krepiny
10

22.02.2019r.

9.00- 12.00

Maraton matematyczny z giełdy

Nauczyciele ZSP

zadań przed egzaminem

w Młodowie

gimnazjalnym i ósmoklasisty.
Konserwacja sprzętu
komputerowego , programowanie
w języku Scratch

