Ramowy program
akcji Lato w Mieście 2022
Feryjnej Placówki Edukacyjnej SP 353

poniedziałek – Dzień pomysłowej głowy
7.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci do FPE
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.30 Gry i zabawy integracyjne rozgrzewające wyobraźnię i pobudzające do
twórczego rozwiązywania problemów, łamigłówki, rebusy, przypomnienie dzieciom zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie akcji Lato 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 – 16.00 Zajęcia zespołowe integracyjne, plastyczne, sportowe, gry planszowe, zabawy
konstrukcyjne, zajęcia komputerowe, Kino Zimowe
16.00 – 17.00 Porządkowanie sal, gry planszowe i zabawy zgodne z wyborem własnym dzieci,
rozchodzenie się dzieci do domów
wtorek - Dzień gier
7.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci do FPE
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.30 Gry i zabawy towarzyskie, zespołowe, gry planszowe, 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 – 16.00 Zajęcia zespołowe integracyjne, plastyczne, sportowe, gry planszowe, zabawy
konstrukcyjne, zajęcia komputerowe, Kino Letnie
16.00 – 17.00 Porządkowanie sal, gry planszowe i zabawy zgodne z wyborem własnym dzieci,
rozchodzenie się dzieci do domów
środa - Dzień plastyki
7.30 – 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), 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 – 16.00 Zajęcia zespołowe integracyjne, plastyczne, sportowe, gry planszowe, zabawy
konstrukcyjne, zajęcia komputerowe, Kino Zimowe
16.00 – 17.00 Porządkowanie sal, gry i zabawy zgodne z wyborem własnym dzieci,
rozchodzenie się dzieci do domów
czwartek - Dzień kina i teatru
7.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci do FPE
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.30 Oglądanie i omawianie filmów dla dzieci. 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 – 16.00 Zajęcia zespołowe integracyjne, plastyczne, sportowe, gry planszowe, zabawy
konstrukcyjne, zajęcia komputerowe, Kino Letnie
16.00 – 17.00 Porządkowanie sal, gry i zabawy zgodne z wyborem własnym dzieci,
rozchodzenie się do domów
Piątek - Dzień ciekawych książek
7.30 – 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 – 16.00 Zajęcia zespołowe integracyjne, plastyczne, sportowe, gry planszowe, zabawy
konstrukcyjne, zajęcia komputerowe, Kino Letnie
16.00 – 17.00 Porządkowanie sal, gry i zabawy zgodne z wyborem własnym dzieci,
rozchodzenie się do domów
Dla uczniów biorących udział w warsztatach na terenie FPE, pory posiłków dostosowane
będą do godziny rozpoczęcia/zakończenia warsztatów o ile będzie taka konieczność.
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