
 

Plan zimowiska  

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach 

13.02.2023r. – 17.02.2023 r. 

 

Poniedziałek 

8.30-9.30 

Zbiórka w sali gimnastycznej, podział na grupy, przydział wychowawcy, zapoznanie się  
z regulaminem zimowiska oraz omówienie zasad bezpieczeństwa podczas półkolonii  
- zimowiska zgodnie z wytycznymi sanitarnymi MEN, MZ, GIS.  Śniadanie. 

9.30-13.00 

Aktywności: zajęcia plastyczne, gry i zabawy rozwijające aktywność 
Aktywności zgodnie z harmonogramem grupy. 

13.00-13.30 

Podsumowanie dnia, uporządkowanie sprzętu. Obiad. Rozejście się do domu. 

  

Wtorek 

8.30-9.30 

Zbiórka. Zapoznanie się z programem dnia. Śniadanie. 

9.30-13.00 

Aktywności: zajęcia stolikowe, sportowo-ruchowe. 
Aktywności zgodnie z harmonogramem grupy. 

13.00-13.30 

Podsumowanie dnia, uporządkowanie sprzętu. Obiad. Rozejście się do domu. 

  

Środa 

8.30-9.30 

Zbiórka. Zapoznanie się z programem dnia. Śniadanie. 

9.30-13.00 

Aktywności: projekcje filmowe, rozmowa na temat obejrzanego filmu, prace plastyczne związane z filmem. 
Aktywności zgodnie z harmonogramem grupy. 

13.00-13.30 

Podsumowanie dnia, uporządkowanie sprzętu. Obiad. Rozejście się do domu. 

  



 

 

Czwartek 

8.30-9.30 

Zbiórka. Zapoznanie się z programem dnia. Śniadanie. 

9.30-13.00 

Aktywności: zajęcia muzyczno – ruchowe, zabawy integracyjne. 
Aktywności zgodnie z harmonogramem grupy. 

13.00-13.30 

Podsumowanie dnia, uporządkowanie sprzętu. Obiad. Rozejście się do domu. 

  

Piątek 

8.30-9.30 

Zbiórka. Zapoznanie się z programem dnia. Śniadanie. 

9.30-13.00 

Aktywności: plastyczne warsztaty kreatywności, gry i zabawy planszowe, zajęcia sportowe na sali 
gimnastycznej. 
Aktywności zgodnie z harmonogramem grupy. 

13.00-13.30 

Podsumowanie zimowiska, uporządkowanie sprzętu. Obiad. Rozejście się do domu. 

  

 

Harmonogram grup 

Grupy I, II, III 

• zajęcia na pływalni Delfin w dniu 13 lutego (poniedziałek) 
• wycieczka do Opola, do Parku Trampolin w dniu 14 lutego (wtorek) 
• wyjście do kina w Krapkowicach w dniu 15 lutego (środa) 
• wycieczka do Opola, do Muzeum Polskiej Piosenki w dniu 16 lutego (czwartek) 
• zajęcia plastyczne w dniu 17 lutego (piątek) 

Grupa IV 

• zajęcia na pływalni Delfin w dniu 13 lutego (poniedziałek) 
• gry i zabawy edukacyjne, zajęcia sportowe w dniu 14 lutego (wtorek ) 
• wyjście do kina w Krapkowicach w dniu 15 lutego (środa) 
• zajęcia plastyczne w dniu 16 lutego (czwartek) 
• wycieczka do Opola, do Parku Trampolin w dniu 17 lutego (piątek) lub 14 lutego (wtorek) 

 



 

 

Grupy V, VI, VII 

• zajęcia na pływalni Delfin w dniu 13 lutego (poniedziałek) 
• zajęcia plastyczne w dniu 14 lutego (wtorek) 
• wyjście do kina w Krapkowicach w dniu 15 lutego (środa) 
• gry i zabawy edukacyjne, zajęcia sportowe w dniu 16 lutego (czwartek) 
• wycieczka do Opola, do Parku Trampolin w dniu 17 lutego (piątek) 

  

* Plan zimowiska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. 

 

 

 

 


