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Krapkowicka Pływalnia „Delfin” 

 
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic w okresie ferii zimowych 

przypadających na okres od 19 - 31 stycznia 2015 r. Krapkowicka Pływalnia „Delfin” 

udostępniana będzie dzieciom i młodzieży uczącej się z Gminy Krapkowice 

n i e o d p ł a t n i e 

od poniedziałku do piątku ( przez dwa tygodnie) 

w godz. od 13.00 do 15.00 

 

 

 

 

Program zimowiska dochodzącego przy Zespole Szkół 

Sportowych nr 1 w Krapkowicach 

 

w dniach 19.01.2015 r. - 23.01.2015 r.  
 

Cele :  
1. Kształtowanie nawyku zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu   
2. Integracja i rozwój grupy. 
3. Budowanie wzajemnego zaufania. 
4. Doskonalenie komunikacji 
5. Wszechstronny rozwój dziecka. 
6. Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach 
działalności człowieka. 
7. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów w szkole. 
 



Program zimowiska: 
 
19.01.2015 r. 
Organizacja pracy, podział dzieci na grupy, wybór grupowych. Zapoznanie uczestników z 
regulaminami bezpieczeństwa i regulaminem zimowiska. Omówienie planu zimowiska. 
Zabawy integrujące grupę. Zajęcia sportowo-rekreacyjne. Inauguracja turnieju tenisa 
stołowego.  
 
20.01.2015 r. 
Gry i zabawy sportowe.  
Pierwsza grupa – wyjazd do kina. 
Druga grupa – Turniej piłki siatkowej. Gry i zabawy planszowe: szachy, warcaby, puzzle, 
Quixo, Rummikub.   
 
21.01.2015 r. 
Pierwsza grupa – wyjazd na lodowisko do Opola. 
Druga grupa – Konkurs plastyczny. Rozgrywki tenisa stołowego. Turniej piłki koszykowej.    
 
22.01.2015 r. 
Pierwsza grupa – wyjazd na basen w Krapkowicach. 
Druga grupa – Zajęcia komputerowe – tworzenie albumu  lub prezentacji na temat 
zimowiska 
 
23.01.2015 r. 
Turniej gier planszowych. Konkurs wiedzy Omnibus. Podsumowanie zimowiska i rozdanie 
nagród. 
 
 
 
 

Program zimowiska dochodzącego  

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach 
 

w dniach 19.01.2015 r. - 23.01.2015 r.  
 

 

 Program ziomowiska jest przeznacony dla uczniów klas I-VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 
podchodzących z rodzin zagrożonych patologią oraz będących w trudnej sytuacji 
materialnej. 
Program został opracony, by zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, kształtować u nich 
nawyki zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz by zagospodarować ich 
wolny czas w okresie ferii zimowych. Treści ujęte w programie są zgodne z podstawą 
programową dla szkoły podstawowej, zapewniają realizację ścieżek przedmiotowych, a ich 
realizacja przebiega przy wykorzystaniu metod aktywizujących. 
 
Cele ogólne: 
– Kształtowanie nawyku zdrowego aktywnego spędzania wolnego czasu 
– Integracja zespołu 
– Edukacja regionalna 
 



Cele szczegółowe: 
– Kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej 
– Zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom 
– Kształtowanie właściwych zachowań, nawyków i postaw 
– Zapoznanie uczniów z historią i zabytkami Opolszczyzny 
–  Wdrażanie do zdrowej rywalizacji sportowej 
 
Forma pracy: 
– Gry i zabawy dydaktyczne 
– Pogadanki 
– Konkursy rysunkowe i muzyczne 
– Wycieczki 
– Praca z komputerem 
– Gry i zabawy sportowe (zajęcia na basenie i hali sportowej) 
 
Przewidywane efekty: 
 
Uczeń: 
– Współpracuje w grupie 
– Właściwie zagospodarowuje wolny czas 
– Preferuje aktywną formę wypoczynku 
– Zna wybrane zabytki opolszczyzny 
– Jest sprawny fizycznie 
– Rozwija zainteresowania matematyczne, muzyczne oraz językowe 
– rozwija techniki komputerowe 
– Potrafi podejmować decyzje strategiczne 
– Potrafi odpowiednio zachować się na terenie zabytkowego  

kompleksu pałacowo - parkowego     i kinie 
– Przestrzega zasad bezpieczeństwa zarówno w czasie wycieczek, jak i na terenie 

obiektu szkoły 
 

Poniedziałek – 19 stycznia 
 
8.30 - 13.30 

 Wyjście do kina. 

 Zabawy sportowe na hali.   

 Spacer po mieście. 
 
Wtorek - 20 stycznia 
 
8.30 - 13.30 

 Wyjazd na basen w Krapkowicach.  

 Zajęcia zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach 

„Bezpieczne zabawy”. 
 
Środa - 21 stycznia 
 
8.30 - 13.30 

 Wycieczka do muzeum do Głogówka.  

 Warsztaty edukacyjne w bibliotece miejskiej.  

 Zajęcia sportowe i przy komputerze. 



 
Czwartek - 22 stycznia 
 
8.30 - 13.30 

 Wyjazd na basen w Krapkowicach. 

  Zajęcia sportowe i plastyczne.  

 Warsztaty edukacyjne w bibliotece miejskiej. 
 
Piątek - 23 stycznia 
 
8.30 - 13.30 

 Wyjazd na basen w Krapkowicach. 

 Zabawy towarzyskie, zajęcia sportowe, dyskoteka, turniej piłki nożnej.  

 Wycieczka do Kamienia Śląskiego. 

 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM ZIMOWISKA  
 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4  

w Krapkowicach  
w dniach 19.01.2015 r. - 23.01.2015 r.  

 
Zajęcia od godziny 9.00 do godziny 13.00 

 
Poniedziałek – 19 stycznia 
 
wyjątkowo 8.00 - 12.00 

 Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektakl „Szpak Mateusz” 

 Zapoznanie uczestników z regulaminami zimowiska 

 Gry planszowe, zabawy na sali gimnastycznej (w grupach) 
 
Wtorek - 20 stycznia 
 
9.00 - 13.00 

 Zajęcia plastyczne - malowanie na dużym, szarym papierze 

 Gry i zabawy w wodzie - wyjazd na basen „Delfin” w Krapkowicach 

 Gry planszowe, zabawy na sali gimnastycznej (w grupach) 
 
Środa - 21 stycznia 
 
9.00 - 13.00 

 Zajęcia sportowe - zawody na wesoło (w grupach) 

 Zajęcia plastyczne – ciastolina (w grupach) 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek (w grupach) 



 
Czwartek - 22 stycznia 
 
9.00 - 13.00 

 Wyjście do kina w Krapkowicach na film „Miś Paddington” 

 Zajęcia plastyczne – orgiami, mandala (w grupach) 
 
Piątek - 23 stycznia 
 
9.00 - 13.00 

 Tworzenie własnej gry planszowej - praca w małych grupach 

 Zabawy sportowe na sali gimnastycznej (w grupach) 

 Podsumowanie zimowiska – dyplomy, drobne upominki 
 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach  
 
W czasie „Ferii zimowych 2015” w roku szkolnym 2014/2015 będą organizowane dwa 
wyjazdy dla naszych uczniów : 
 

 Pierwszy wyjazd - 21.01.2015r. ( środa) – lodowisko w Opolu. 

 Drugi wyjazd 22.01.2015r. ( czwartek )  -  seans filmowy 

kino w Kędzierzynie –Koźlu . 

Dodatkowo – w razie sprzyjających warunków atmosferycznych, uczniowie będą mieli 

okazję poznać śródmieście Opola oraz Kędzierzyna- Koźla, zwiedzić najciekawsze obiekty 

architektoniczne tych miast.                           

Uczniowie  będą  korzystali  ze stołówki szkolnej .  

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy 

 
Środa - 21 stycznia 
 

 Wycieczka do Wrocławia. 
 Zwiedzanie ZOO. 
 Zwiedzanie pawilonu  Africarium   

 
Piątek - 23 stycznia 
 

 Wyjazd do Opola na lodowisko „Toropol" 

 

https://www.google.pl/search?q=Africarium%20wroc%C5%82aw&nfpr=1&ei=9fuXVKCfCovvaNPYgbgH&sqi=2&start=0


HARMONOGRAM ZIMOWISKA  

 w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II 

w Żywocicach 
w dniach 19.01.2015 r. - 23.01.2015 r.  

 
Zajęcia od godziny 9.00 do godziny 13.00 

 
Poniedziałek – 19 stycznia 
 
9.00 - 13.00 
 

 Wyjazd na krytą pływalnię „Delfin” w Krapkowicach 

 Szarady, zabawy logiczne, wykreślanki 
 
 
Wtorek - 20 stycznia 
 
9.00 - 13.00 

 Zabawy i konkursy ruchowe na śniegu. 

 Śnieżne budowle, turniej saneczkowy.( w razie braku śniegu zabawy w sali 
gimnastycznej) 

 
Środa - 21 stycznia 
 
9.00 - 13.00 
 

 Zbiórka karmy dla ptaków. 
 
Czwartek - 22 stycznia 
 
9.00 - 13.00 

 Zimowo – bajkowo.  

 Czytanie ulubionych bajek.  

 Przygotowanie inscenizacji 
 
Piątek - 23 stycznia 
 
9.00 - 13.00 
 

 Zimowe kino – wyjazd do KDK na projekcję filmu 
 

 
 
 

 

 Dbamy o głodne ptaki 

 Spotkanie z  ornitologiem, pogadanka, pokaz, wykonanie 

 karmidełek, konkurs plastyczny. 



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3  

w Rogowie Opolskim  

 
HARMONOGRAM ZIMOWISKA  

 w Publicznej Szkole Podstawowej  w Dąbrówce Górnej  

w dniach 19.01.2015 r. - 23.01.2015 r.  

 
Zajęcia od godziny 9.00 do godziny 13.00 

 
Poniedziałek – 19 stycznia 
 
9.00 - 13.00 

 Zajęcia na pracowni komputerowej – gry logiczne, zręcznościowe; 

 Gry planszowe – logiczne; 

 Gra w warcaby i szachy; 

 Gra w tenisa stołowego i piłkę siatkową   

 Gry i zabawy na Sali gimnastycznej   

 Origami 
  

Wtorek - 20 stycznia 
 
9.00 - 13.00 

 Zajęcia na pracowni komputerowej – gry logiczne, zręcznościowe; 

 Gry planszowe – logiczne; 

 Gra w warcaby i szachy; 

 Gra w tenisa stołowego i piłkę siatkową   

 Origami 
  

Środa - 21 stycznia 
 
9.00 - 13.00 
 

 
Czwartek - 22 stycznia 
 
9.00 - 13.00 

 Zajęcia na pracowni komputerowej – gry logiczne, zręcznościowe; 

 Gry planszowe – logiczne; 

 Gra w warcaby i szachy; 

 Gra w tenisa stołowego i piłkę siatkową    

 Origami, 
 

       

 Zajęcia na pracowni komputerowej – gry logiczne, zręcznościowe; 

 Gry planszowe – logiczne; 

 Gra w warcaby i szachy; 

 Gra w tenisa stołowego i piłkę siatkową 

 Gry i zabawy na Sali gimnastycznej    

 Origami, 



Piątek - 23 stycznia 
 
9.00 - 13.00 

 Zajęcia na pracowni komputerowej – gry logiczne, zręcznościowe; 

 Gry planszowe – logiczne; 

 Gra w warcaby i szachy; 

 Gra w tenisa stołowego i piłkę siatkową   

 Gry i zabawy na sali gimnastycznej  

 Origami 
 

 

 

 
  

Program zimowiska dochodzącego  

w Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole Podstawowej   

w Steblowie 
 

w dniach 26.01.2015 r. - 30.01.2015 r.  

 

Zajęcia dla uczniów szkoły: 

 zajęcia komputerowe 

 zajęcia muzyczne - konkurs karaoke 

 zajęcia sportowe - turniej tenisa stołowego 

 zajęcia plastyczne 

 wyjazd  na lodowisko do Opola 

 zabawy na śniegu lub w szkole  (w zależności od pogody) 

 

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli szkoły w godzinach od 10.00-14.00.   

 

 
Programy zimowisk przekazane zostały przez dyrektorów placówek oświatowych. 

 

Wydział Oświaty i Kultury 

UMiG w Krapkowicach 


