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Szkoła Podstawowa nr 5  
z Oddziałami Integracyjnymi  

im. UNICEF w Malborku 
 
 

PROGRAM ZAJĘĆ NA OKRES FERII ZIMOWYCH 
W DNIACH 11.02.2013 – 21.02.2013 

 
 

PONIEDZIAŁEK – 11.02.2013 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa 

Wycieczka do Muzeum Zamkowego w Malborku. 
 

zajęcia sportowo – rekreacyjne – S. Orłowska, J. Ochociński 
Rozgrywki w mini piłkę nożną oraz koszykówkę. 

Zajęcia taneczne na stepach. 
 

Zajęcia świetlicowe – D. Paprot  
Zabawy i gry ruchowe. 

Zajęcia plastyczne: „Zaczarowany świat papieru”. 
 

WTOREK – 12.02.2013 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa 
Wycieczka do Urzędu Miasta Malborka. 

 
zajęcia sportowo – rekreacyjne – S. Orłowska, J. Ochociński 

Zabawy i gry na śniegu oraz na stoku. 
Organizujemy zabawy, gry i konkursy na śniegu, konkursy z wykorzystaniem sanek. 

lub 
Zajęcia ruchowo – rekreacyjne. 

Zabawy i gry z piłkami do zespołowych gier sportowych. 
 

zajęcia rekreacyjne – D. Paprot  
Gry drużynowe. 

Zajęcia plastyczne: „Gipsowe malowanki”. 
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ŚRODA – 13.02.2013 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa 

Wycieczka do drukarni Heldruk. 
 

zajęcia sportowo – rekreacyjne – S. Orłowska, J. Ochociński  
Wycieczka na lodowisko – chętni przynoszą zgody od rodziców do 12.02.2013 

Rozgrywki w piłkę nożną, unihoka i siatkówkę. 
 

zajęcia rekreacyjne – D. Paprot  
„Z głowy mądrej sowy” – m. in. rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek,  

zabawa w „kalambury”, gry i zabawy stolikowe, turniej warcabowy. 
 

CZWARTEK – 14.02.2013 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa 

Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Malborku. 
 

zajęcia sportowo – rekreacyjne – S. Orłowska, J. Ochociński 
Gry i zabawy integrujące grupę. 

Zajęcia ruchowo – muzyczne na stepach. 
Przygotowujemy układy choreograficzne w rytm muzyki. 

Rozwijamy zdolności twórcze przy muzyce. 
 

zajęcia świetlicowe – D. Paprot  
Walentynki w świetlicy. 

Zajęcia plastyczne: „Bukiet dla sympatii”, „Walentynkowa kartka”. 
 

PIĄTEK – 15.02.2013 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa 

Wycieczka do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. 
 

zajęcia sportowo – rekreacyjne – S. Orłowska, D. Woźniak 
Wycieczka na lodowisko – chętni przynoszą zgody od rodziców do 14.02.2013 

Rozgrywki w piłkę nożną, siatkową. 
 

zajęcia świetlicowe – D. Paprot  
Dzień muzyczno – taneczny. 
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PONIEDZIAŁEK – 18.02.2013 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia sportowo – rekreacyjne – J. Ochociński 

Zabawy i gry na śniegu oraz na stoku. 
Organizujemy zabawy, gry i konkursy na śniegu, konkursy z wykorzystaniem sanek. 

lub 
Zabawy i gry z piłkami do zespołowych gier sportowych. 

 
zajęcia świetlicowe – D. Paprot 

Witaminki, witaminki, czyli robimy smaczną i zdrową sałatkę. 
 

WTOREK – 19.02.2013 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia sportowo - rekreacyjne – J. Ochociński 
Rozgrywki w mini piłkę nożną oraz koszykówkę. 

 
zajęcia świetlicowe – D. Paprot 

Zabawy i gry na śniegu oraz na stoku  
lub zajęcia ruchowo – rekreacyjne w auli szkolnej. 

 

ŚRODA – 20.02.2013 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia sportowo – rekreacyjne – J. Ochociński 
Rozgrywki w piłkę nożną, unihoka i siatkówkę. 

 
zajęcia świetlicowe – D. Paprot 

Zajęcia plastyczne m. in. malowanie na gazie, malowanie plasteliną,  
wycinanki z kolorowego papieru. 

 

CZWARTEK – 21.02.2013 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia sportowo – rekreacyjne – J. Ochociński 

Gry i zabawy integrujące grupę. 
 

zajęcia świetlicowe – D. Paprot 
Dzień muzyczno – taneczny.  


