Program zimowiska „ Zima w Prażmowie” 17 -21
lutego 2020r.
GŁÓWNE CELE I ZADANIA AKCJI „ ZIMA W PRAŻMOWIE"
1. Poznanie podstaw z zakresu bezpieczeństwa.
2. Nauka samodzielności i współistnienia w grupie.
3. Rozwijanie zainteresowań poznawczych i umiejętności artystycznych.
4. Aktywny wypoczynek podczas ferii.
5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poprzez realizację
programu wychowawczo – profilaktycznego „ Spójrz inaczej" .
6. Wdrażanie do wartościowego spędzania czasu wolnego.

CELE I ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
- nabywa umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej,
- kształtuje umiejętności dbania o siebie i innych.
- poszerza swoje wiadomości o zasadach bezpieczeństwa.
- rozwiązuje problemy bez nadmiernego napięcia,
- analizuje przyczyny powstawania konfliktów, konstruktywnie je rozwiązuje,
- rozumie wartość zdrowia i stosowania prawidłowych nawyków higienicznych,
- integruje się i współdziała w grupie,
- rozwija zainteresowania sportem i rekreacją,
- kulturalnie spędza czasu wolny,
- kształtuje działalność turystyczno – krajoznawczą,
- rozwija zainteresowania i zdolności twórcze, poznawcze oraz intelektualne,

- stwarza możliwości pozytywnego zaistnienia w środowisku i grupie rówieśniczej.
METODY PRACY
1. Plastyczna i muzyczna.
2. Poszukująca (twórcze rozwiązywanie problemów).
3. Współpracy (nauczająca jak współdziałać w grupie).
4. Dyskusja.
5. Burza mózgów.
6. Gry i zabawy (sportowe i rekreacyjne).

FORMY
1. Zbiorowa.
2. Indywidualna.
3. Grupowa.

PLAN ZAJĘĆ

DZIEŃ I /poniedziałek/- grupy zamiennie biorą udział w zajęciach.

„ Podaj swoje imię”

8.00- 8.30 - Schodzenie się uczniów.
8.30- 9.00 - Poznajmy się- gry i zabawy integracyjne. - Podział uczestników na grupy,
ustalenie nazw i kontraktów grup.
9.00-9.30 - przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

9.30-11.00 - Zapoznanie uczniów z zasadami BHP podczas pobytu na zimowisku, prezentacja
zasad udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa podczas jej udzielania. Ćwiczenia
praktyczne: przypomnienie numerów alarmowych i prawidłowego sposobu zgłoszenia.
11.00-12.00 – Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne. Zabawy świetlicowe.
12.00- 13.00 -Przygotowanie do obiadu. Obiad.
13.00-15.00 - Ćwiczenia praktyczne c.d. Zajęcia ruchowe na hali sportowej.
Podsumowanie zajęć. Prezentacja poszczególnych grup.
15.00- 15.30 - Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
15.30-16.00 - Podsumowanie dnia, pożegnanie.

DZIEŃ II /wtorek/

„ My się zimy nie boimy”.

8.00-8.30 – Schodzenie się uczniów. Wyjazd do Warszawy do kina.
8.30- 9.00 - Śniadanie. Zbiórka. Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się podczas
wycieczki.
9.00-13.00 - Oglądanie wybranego seansu kinowego.
13.30-14.00 - przygotowanie do obiadu. Obiad.
14.00-15.30 -Zabawy ruchowe na hali sportowej. Zabawy plastyczne.
15.30-15.45 - Podwieczorek.
15.45-16.00-Podsumowanie dnia. Pożegnanie.

DZIEŃ III/środa/

„ Zimowa Olimpiada Sportowa”

8.00- 8.30 – Schodzenie się uczniów.
8.00- 9.00 - Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
9.00- 12.30 - Wyjazd do Warszawy – sala zabaw „Kolorado”.
12.30-13.30 - przygotowanie do obiadu. Obiad.
13.30- 15.00 –Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne „Jak się zachować, żeby być zdrowym?"–
„Spójrz inaczej".
15.00- 15.30 - Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
15.30-16.00-Podsumowanie dnia. Pożegnanie.

DZIEŃ IV /czwartek/
„ My się zimy nie boimy”.

8.00- 8.30– Schodzenie się uczniów.
8.30-9.00- Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
9.00-9.30 - Zbiórka. Pogadanka na temat poprawnego zachowania podczas wycieczki.
9.30-13.00 – wycieczka do parku trampolin w Warszawie Aero Kids
13.00-14.00 - przygotowanie do obiadu. Obiad.
14.00 -15.15 – zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne, zabawy ruchowe.
15.15-15.45 - Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
15.45-16.00 - Podsumowanie dnia. Pożegnanie.

DZIEŃ V/piątek/ grupy zamiennie biorą udział w zajęciach.
„ Karnawałowa podróż”
7.30-8.00 – Schodzenie się uczniów.
8.00- 9.00 - Zajęcia profilaktyczne „ Spójrz inaczej".
9.00-9.30 - przygotowanie do śniadania. Śniadanie
9.30-12.00 - Zabawy integracyjne w grupach. Zabawy plastyczne w grupach. Zabawy
ruchowe w grupach.
12.00- 13.00-Przygotowanie do obiadu. Obiad.
13.00-14.00-Zabawy ruchowe na placu zabaw.
14.00- 15.00 - Dyskoteka. Zabawy przy piosence. Wspólne tańce i śpiewy na hali sportowej.
Konkursy – bitwa na głosy.
15.00- 15.30- Przygotowanie do podwieczorka. Podwieczorek.
15.30- 16.00- Podsumowanie dnia. Pożegnanie.

