
RAMOWY PROGRAM AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2021 

W FERYJNEJ PLACÓWCE EDUKACYJNEJ 

SP 353 im. „Wielkich Odkrywców” 

 

4 – 15 stycznia 2021 

Poniedziałek – Dzień ciekawych gier 

 7.00 – 8.30 Schodzenie się  dzieci do FPE 

8.30 – 9.00 Śniadanie 

9.00 – 12.30 Gry i zabawy integracyjne, przedstawienie i przypomnienie zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących w trakcie akcji Zima w Mieście, spacer na świeżym powietrzu, 

głośne czytanie literatury dziecięcej, Zajęcia sportowe, plastyczne, słuchanie 

audiobooków, gry planszowe, zajęcia komputerowe 

12.30 – 13.00 Obiad 

13.00 – 13.30 Odpoczynek po obiedzie, zajęcia relaksacyjne, głośne czytanie literatury dziecięcej 

13.30 – 15.00 Gry planszowe, gry multimedialne, zajęcia plastyczne, sportowe, zabawy 

konstrukcyjne, zajęcia komputerowe, Kino Zimowe 

15.00 – 16.00 Porządkowanie sal, gry planszowe i zabawy zgodne z wyborem własnym dzieci, 
rozchodzenie się dzieci do domów 

Wtorek - Dzień sportu 

  7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci do FPE 

8.30 – 9.00 Śniadanie 

9.00 – 12.30 Zajęcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy integracyjne, spacer na świeżym 

powietrzu, głośne czytanie literatury dziecięcej, słuchanie audiobooków, gry 
planszowe, zajęcia komputerowe 

12.30 – 13.00 Obiad 

13.00 – 13.30 Odpoczynek po obiedzie, zajęcia relaksacyjne, głośne czytanie literatury dziecięcej 

13.30 – 15.00 Zajęcia zespołowe integracyjne, plastyczne, sportowe, gry planszowe, zabawy 

konstrukcyjne, zajęcia komputerowe, Kino Zimowe 

15.00 – 16.00 Porządkowanie sal, gry planszowe i zabawy zgodne z wyborem własnym dzieci, 

rozchodzenie się dzieci do domów 

Środa – Dzień plastyki 

 7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci do FPE 

 8.30 – 9.00 Śniadanie 

 9.00 – 12.30 Zajęcia plastyczne (Prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, prace 

plastyczne „recykling”, prace plastyczne wykonywane zespołowo, prace plastyczne 

wykonane za pomocą programu komputerowego), odwiedzanie internetowych stron 
muzeów i galerii sztuki, zajęcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy integracyjne, 

spacer na świeżym powietrzu, głośne czytanie literatury dziecięcej, słuchanie 

audiobooków, gry planszowe, zajęcia komputerowe. 

 12.30 – 13.00 Obiad 

 13.00 – 13.30 Odpoczynek po obiedzie, zajęcia relaksacyjne, głośne czytanie literatury dziecięcej 

 13.30 – 15.00 Zajęcia zespołowe integracyjne, plastyczne, sportowe, gry planszowe, zabawy 

konstrukcyjne, zajęcia komputerowe, Kino Zimowe 

 15.00 – 16.00 Porządkowanie sal, gry i zabawy zgodne z wyborem własnym dzieci, rozchodzenie 
się do domów 

Czwartek - Dzień kina i teatru 

 7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci do FPE 

 8.30 – 9.00 Śniadanie 

 9.00 – 12.30 Oglądanie i omawianie filmów dla dzieci lub spektakli teatralnych on-line. Zabawy 

w teatr, wykonanie kukiełek teatralnych. Zabawy w podkładanie dialogów do starego 

kina. Głośne czytanie literatury dziecięcej, słuchanie audiobooków, zajęcia sportowe, 
plastyczne, gry i zabawy integracyjne, spacer na świeżym powietrzu, gry planszowe, 

zajęcia komputerowe 

 12.30 – 13.00 Obiad 

 13.00 – 13.30 Odpoczynek po obiedzie, zajęcia relaksacyjne, głośne czytanie literatury dziecięcej 



 13.30 – 15.00 Zajęcia zespołowe integracyjne, plastyczne, sportowe, gry planszowe, zabawy 

konstrukcyjne, zajęcia komputerowe, Kino Zimowe 

 15.00 – 16.00 Porządkowanie sal, gry i zabawy zgodne z wyborem własnym dzieci, rozchodzenie 
się do domów 

Piątek - Dzień ciekawych książek 

 7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci do FPE 

 8.30 – 9.00 Śniadanie 

 9.00 – 12.30 Czytanie fragmentów literatury dziecięcej, pisanie zakończeń bajek przez dzieci, 

pisanie wierszy na zadany temat, zabawy ze słowem. Zajęcia sportowe, plastyczne 

inspirowane literaturą dziecięcą, gry i zabawy integracyjne, spacer na świeżym 
powietrzu, gry planszowe, zajęcia komputerowe 

 12.30 – 13.00 Obiad 

 13.00 – 13.30 Odpoczynek po obiedzie, zajęcia relaksacyjne, głośne czytanie literatury dziecięcej 

 13.30 – 15.00 Zajęcia zespołowe integracyjne, plastyczne, sportowe, gry planszowe, zabawy 

konstrukcyjne, zajęcia komputerowe, Kino Zimowe 

 15.00 – 16.00 Porządkowanie sal, gry i zabawy zgodne z wyborem własnym dzieci, rozchodzenie 

się do domów 

 


