
PLAN PRACY „ZIMA W MIEŚCIE 2022” 
UWAGA!!!     Podział na grupy nastąpi w pierwszym dniu turnusu Zimy w mieście przed rozpoczęciem 
zajęć według preferencji i potrzeb dzieci. Proszę przyjść pierwszego dnia turnusu jak najwcześniej. 

 Plan realizowany będzie ten sam dla wszystkich grup z podziałem na tury. 
 Proszę wyposażyć dzieci w legitymację, napój, strój turystyczno - sportowy, strój pływacki na basen, 

łyżwy i kask (lub pieniądze10 zł na kaucję za łyżwy i 10 zł na kaucję za kask). 
Dzieci, które nie będą korzystać z lodowiska lub basenu jadą z grupą i przebywają na trybunach. 

Wychowawcy grup (liczebność grupy 15 dzieci) - p. Marek Mroczkowski, 
 p. Magdalena Kulczycka, p. Monika Snopek. 

Tydzień II 7-11 luty 2022 r. 

Poniedziałek 7 luty 2022 r. 
  7:30- 8:30  -  Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i sanitarnymi podczas akcji 
                      “Zima w mieście 2022” oraz drogami ewakuacyjnymi w obiekcie. 
  8:30 -  9:00  - Śniadanie 
10:00 -13:00 - wyjazd na lodowisko ul. Armii Krajowej 72 – Kto nie ma własnego sprzętu obowiązuje     
                       kaucja zwrotna w wysokości 10 zł za parę łyżew oraz 10 zł za kask. 

13:15 - 13:45 - Obiad. 
14:00 - 16:00 - Zajęcia plastyczne –piasklejki, wałki, pieczątki, wycinanki. 
16:00 - 17:00 - Gry i zabawy stolikowe według zainteresowań. 
Wtorek 8 luty 2022 r 
  7:30 -  8:30 - „Łamigłówki mądrej sówki’ - zagadki logiczne, szachy. 
  8:30 -  9:00 - Śniadanie 
10:00 - 12:30 - Wyjazd na pływalnię OSiR Wawer Anin ul. V Poprzeczna 22 
13:00 - 13:30 - Obiad 
14:00 - 16:00 - Kraina bębnów - warsztaty muzyczne 
16:00 - 17:00 - Zabawy konstrukcyjne, budowle z klocków.  
Środa 9 luty 2022 r. 
  7:30 - 8:00 -. Gry i zabawy stolikowe “Poznajemy zawody”.  
  8:30 - 9:00 - Śniadanie 
10:00 -13:00 - Warszaty “Daj sobie przestrzeń” - edukatorzy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 
13:15 -13:45 - Obiad   
14:00 -16.00 - Gry i zabawy ruchowe na hali sportowej lub boisku szkolnym. 
16:00 -17:00 - Zabawy relaksacyjne do muzyki. 
Czwartek 10 luty 20212 r. 
  7:30 - 9:00 - Gry i zabawy stolikowe – szachy, scrable. 
  9:00 - 9:30 - Śniadanie, pobranie prowiantu obiadowego na wynos (bułka z kotletem drobiowym) 
10:00 - 15.30 - Wyjazd do Muzeum Sportu i Turystyki – zwiedzanie z przewodnikiem – Centrum Olimpijskie 
                       Wybrzeże Gdyńskie 4. 
15:30 - 17:00 - Projekcja filmów ekologicznych dla dzieci. 
Piątek  11 luty 2022 r. 
  7:30 -   8:30  - Zabawy konstrukcyjne, gry stolikowe.  
  8:30 -   9:00  - Śniadanie 
  9:30 - 13.00  - Wyjazd na pływalnię Wesolandia  ul. Wspólna 4. Wyjazd na lekcję teatralną -Stołeczne 
                        Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Jezuicka 4. DO WYBORU przez grupy. 
13.30 - 14.00  - Obiad 
14:00 -17:00   - Gry i zabawy z użyciem chusty animacyjnej, projekcja bajek animowanych i filmów 
                          familijnych. 

 
Małgorzata Bielecka 
Kierownik Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej 
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