
Projekt programu zajęć w ramach akcji „Zima na wsi” 

realizowanych pod hasłem „Przyjaciel przyrody” w dniach 

24.02.2014- 28.02.2014. 

 

 
Poniedziałek 24.02.2014. 

 

8:00-9:00. Spotkanie organizacyjne: podział na grupy, zapoznanie uczestników z zasadami 

bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w trakcie jej trwania.  

9:00- przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek. Podpisanie regulaminu 

wycieczki. Wyjazd do kina w Błoniu. 

10:00-11:30 Seans kinowy 

12:00- 13:00- Obiad i czas wolny 

13:00- 16:00 Zajęcia w grupie( ustalenie zasad i norm panujących w grupie, wybranie 

ekologicznej nazwy dla grupy).  

Pogadanka na temat dbania o środowisko-segregacja odpadów itp.  

Zajęcia muzyczne Słuchanie i nauka piosenki „ Ziemia wyspa zielona” 

Konkurs - „Zgaduj -zgadula” zagadki ekologiczne.  

 

Wtorek 25.02.2014. 

 

8:00-9:00 Poranny krąg - zajęcia w grupach ( sprawdzenie listy obecności, przedstawienie 

harmonogramu dni, sprawy organizacyjne)  

9:00. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek. Podpisanie regulaminu 

wycieczki. Wyjazd do Warszawy- Fort Wola warsztaty „Misja Alchemik” 

12:00.- 13:00- Obiad i czas wolny. 

13:00- 16:00 Zajęcia zabawy dramowe - Przyjaciel przyrody. 

Słuchanie i omówienie tekstu dwóch ekologicznych wierszy. 

Zajęcia muzyczne - utrwalenie piosenki - „ Ziemia wyspa zielona” 

Zabawy w grupach- „ Ruch to zdrowie” - śniegowe szaleństwa / zabawy z chustą animacyjną 

w sali świetlicowej. 

 

Środa 26.02.2014. 

 

8:00- 9:00 Poranny krąg - zajęcia w grupach ( sprawy organizacyjne), projekt EKO-plakatu  

9:00- 12:00- Gry planszowe (organizują harcerze). W miarę możliwości udział w zajęciach 

szkółki RC. 

12:00- 13:00- Obiad i czas wolny 

13:00- 16:00 Zabawy edukacyjne + film z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 

połączone z pogadanką i refleksją. 

Zajęcia plastyczne-„ Ziemia smutna” - „Ziemia wesoła”- prace grupowe 

Zajęcia grupowe - Zabawy ruchowo - taneczne z chustą animacyjną. W miarę możliwości 

udział w zajęciach szkółki RC. 

 

 

 

 

 



Czwartek 27 luty 

 

8:00- Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek. Podpisanie regulaminu 

wycieczki. Wyjazd do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Lekcja - „Czy 

środowisko życia zwierząt wpływa na ich wygląd”. Zwiedzanie muzeum. 

13:30-14:30- Obiad i czas wolny 

14:30- 16:00 Zajęcia plastyczne- Konkurs - EKO -plakat -nagroda dla najlepszego plakatu 

Ekologiczny quiz- z zebranych wiadomości 

Kultywowanie tradycji- Tłusty czwartek ( słodki poczęstunek) 

Zajęcia ruchowe - Aerobik przy muzyce 

 

Piątek 28 luty 

 

8:00- 9:00 Poranny krąg - sprawy organizacyjne( sprawdzenie listy, przedstawienie 

harmonogramu dnia)  

9:00- 12:00- warsztaty plastyczne „Kampinoskie impresje” 

Zabawy w grupach(gry planszowe, elementy dramy, zajęcia sportowe) 

Szkółka RC - w marę możliwości 

12:00- 13:00- 0biad i czas wolny 

13:00- 16:00 Bal karnawałowy w zielonym stroju - „ Zielone Ludki” . 

Podsumowanie ferii w szkole, pożegnanie grup.  

 

 

 


