Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych szkół z terenu Gminy Puck - Ferie zimowe 2015 rok.

Lp. Szkoła
1.

Z.S.Żelistrzewo

Godziny
zajęć
9.00-13.00

2.

Z.S.Mrzezino

9.00-13.00

3.

Z.S.Starzyno

9.00-12.00

4.

Z.S.Darzlubie

9.00-13.00

zajęcia w
dniach
1.Zajęcia rekreacyjno-sportowe,zajecia -pierwsza pomoc,zajęcia świetlicowe,wyjazd na łyżwy do 2 - 13 lutego
Gdańska, wyjzad do kina w Rumi,
2.Zajęcia rekreacyjno-sportowe,zajęcia -pierwsza pomoc , wyjazd do Centrum Nauki w Gdyni
3.Zajęcia rekreacyjno-sportowe,zajęcia -pierwsza pomoc , wyjazd na kręgle do Pucka
4.Zajęcia rekreacyjno-sportowe,zajęcia -pierwsza pomoc , konkurs matematyczny, wyjazsdna łyżwy
do Gdańska
5.Zajęcia rekreacyjno-sportowe,zajecia -pierwsza pomoc , konkurs matematyczny, wyjazd na basen
do Władsysławowa,
6.Zajęcia rekreacyjno-sportowe,zajęcia plastyczne, artystyczne,zajęcia świetlicowe,zajecia komputerowe
zajęcia językowe,odyseja umysłu,
7.Zajęcia rekreacyjno-sportowe,zajęcia plastyczne, artystyczne,zajęcia świetlicowe,zajęcia językowe,
zajęcia teatralne,odyseja umysłu, wyjazd na kręgle w Pucku
8.Zajęcia rekreacyjno-sportowe,zajęcia plastyczne, artystyczne,zajęcia świetlicowe,zajęcia językowe,
zajęcia teatralne,odyseja umysłu, wyjazd do kina w Rumi ,warsztaty ekologiczne
9.Zajęcia rekreacyjno-sportowe,zajęcia plastyczne, artystyczne,zajęcia świetlicowe,zajęcia językowe,
zajęcia komputerowe,zajęcia teatralne,warsztaty ekologiczne, odyseja umysłu
1.Kawiarenka internetowa,zajęcie sportowe, gry sportowe
2 - 6 lutego
2.Kawiarenka internetowa,zajecia artystyczne, turnieje sportowe
3.Wyjazd na kręgle do Gdyni, turnieje sportowe, gry i zabawy
4.Kawiarenka internetowa,zajęcia sportowe., zajecia artystyczne, wyjazd na lodowisko do Gdyni
5.Kawiarenka internetowa,zajęcia sportowe., wyjazd do kina w Rumi, gry i zabawy.
1.Zajęcia sportowe, plastyczne, zajęcia z robotyki
2 - 6 lutego
2.Zajęcia sportowe, zajęcia z robotyki,warsztaty filmowe
3..Wycieczka autokarowa do Gdyni (Centrum Nauki", kino),zajęcia sportowe
4.zabawa karnawałowa( od dwóch do sześciu lat)wyjazd do Aquaparku w Sopocie,zajęcia sportowe
zajęcia plastyczne, zajęcia origami, warsztaty filmowe
5.Wycieczka autokarowa do kina w Rumi, wyjazd na kręgielnię w Pucku, wyjazd na bassen do
Jastrzębiej Góry, zajęcia z robotyki, zajęcia sportowe
1.Wyjazd na basen i bowling do Gniewina,zajęcia w sali komputerowej,zajęcia plastyczne
2 - 13 lutego
2.Zajęcia sportowe, zajęcia w sali komputerowej, zajęcia plastyczne
Program

5.

S.P.Łebcz

6.

S.P.Leśniewo

7.

S.P.Połchowo

8.

S.P.Strzelno

3.Zajęcia sportowe,komputerowe,plastyczne.
4.Zajęcia sportowe,komputerowe,plastyczne.
5.Zajęcia sportowe,komputerowe,plastyczne.
6.Zajęcia sportowe.komputerowe,plastyczne.
7.Zajęcia sportowe.komputerowe,plastyczne.
8.Zajęcia sportowe.komputerowe,plastyczne.
9.Zajęcia sportowe.komputerowe,plastyczne.
10.00-13.00 1.Zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry zespołowe,gry i zabawy ruchowe na śniegu.
2 - 12 lutego
2.Gry i zabawy komputerowe, karaoke
3.Warsztaty plastyczne,projekcja filmu,zajecia rekreacyjno-sportowe na śniegu
4.Turniej międzyklasowy w dwa ognie, gra w piłkę nożną i koszykówkę
5.Turniej międzyklasowy w piłkę nożną.Gimnastyka i gra w piłkę siatkową.
6.Turniej międzyklasowy w tenisa stołowego.Gra w piłkę ręczną i unihokeja.
7.Turniej międzyklasowy w siatkę.Gry i zabawy z elementami lekkoatletyki, gra w piłkę nożną.
8.00-14.00 1.Wyjazd na kręgielnię, zajęcia w terenie
2 - 13 lutego
9.00-13.00 2.Zajęcia sportowo-rekreacyne na sali gimnastycznej , czytanie baśni Andersena i prace plastyczne
9.00-13.00 3.Zajęcia ruchowo-taneczne,zajęcia plastyczno-techniczne
9.00-13.00 4.Turniej gier planszowych i komputerowych, zajęcia ruchowe przy muzyce
9.00-13.00 5.Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej,zajęcia plastyczno-techniczne
8.00-14.00 6.Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, zajęcia komputerowe, malowanie na szkle
9.00-14.00 7.Zajęcie sportowe na Sali gimnastycznej, wyjazd do kina w Rumi
9.00-14.00 8.Wyjazd do kina w Rumi,zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
9.00-13.00 9.Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, dyskoteka karnawałowa
8.00-14.00 10.Wyjazd na basen
9.00-12.00 1.Zajęcia praktyczne, konkurs plastyczny, gry ,zabawy,zajęcia kulinarne, konkursy,doświadczenia 2 - 6 lutego
2.Układanie puzzli, gry, wyszywanie obrazków,zabawy ,konkursy,zajęcia kulinarne, doświadczenia
3.Wyszywanie obrazków, gry i zabawy, turniej warcabowy,kalambury ,tenis stołowy,zabay na świeżym
powietrzu,zajęcia kulinarne, konkursy, doswiadczenia,
4.Prace plastyczne,gry i konkursy,doświadczenia
5.Tenis stołowy, gry i zabawy, konkursy, doświadczenia
9.00-13.00 1.Zajęcia rekreacyjno-sportowe.
2 - 13 lutego
2.Zabawy i gry zespołowe
3.Wyjazd na basen- Jastrzębia Góra
4.Turniej o mistrzostwo w tenisie stołowym
5.Poznanie sztuki origami
6.gry komputerowe, figurki z masy solnej
7.Zajęcia muzyczne-karaoke
8.Trening twórczości-zabawy i gry zespołowe
9.Zajęcia plastyczno-techniczne

9.

S.P.Rekowo
Górne

9.00-13.00

10. S.P.Połczyno

8.00-14.00

11. S.P.Werblinia

9.00-13.00

12. S.P.Celbowo

9.00-13.00

10.Wycieczka do Przodkowa lub kulig
1.Rozrywki sportowe, ,projekcja filmu,spacer po okolicach Rekowa
2 - 6 lutego
2.Gry i zabawy edukacyjne w pracowni komputerowej, spacer po parku,nauka piosenki karnawałowej
3.Wycieczka do lasu, malowanie białą farbą plakatową na ciemnym tle-"Las zimą".
4.Gry planszowe, zajęcia plastyczno-techniczne,obserwacja prrzyrody, zabawy konstrukcyjne
5.Gry i zabawy, zajęcia w bibliotece szkolnej, zabawy konstrukcyjne, zabawy rytmiczne
1.Wyjazd na kregielnię w-Gniewino.
2 - 4 lutego
2.Wieczorny seans filmowy
3.Zajęcia sportowo-rekracyjne
4.Zajęcia sportowo-rekracyjne
09 luty
5.Wieczorny seans filmowy
10 luty
2.Wyjazd na basen -Gniewino
13 luty
1.Turniej tenisa stołowego,zabawy ruchowe, multimedialne
2 - 6 lutego
2.Turniej gry w dwa ognie, gry komputerowe gry i zabawy świetlicowe
3.Gry i zabawy stolikowe, zabawy plastyczno-techniczne , rebusy i quizy
4.Gry i zabawy przy muzyce, turniej mini piłki nożnej, gry i zabawy multimedialne
5.Gry planszowe,turniej unii-hokej, zabawy plastyczno-techniczne.
1.Turniej tenisa stołowego,zabawy ruchowe, multimedialne
9 - 13 lutego
2.Gry i zabawy stolikowe
3.Wyjazd do kina do Rumi
4.Święto pączka
5.Walentynki

