
 

Ferie Zimowe 2015 w Gminie Rząśnia 

Zajęcia  organizowane przez poszczególne szkoły w czasie ferii zimowych w naszej gminie 

Dzień SP Biała SP Broszęcin ZS-P Rząśnia Gimnazjum Rząśnia SP Stróża SP Zielęcin 

02.02.2015 

(poniedziałek) 

Gry i zabawy, 

konkursy; 

Przygotowanie plakatu 

o tematyce zimowej; 
J. angielski – gry i 

zabawy 

„Lektura na 

ekranie” – 

projekcja filmów; 

 

Ortografia na wesoło; 

Gry i zabawy 

ortograficzne; 

Analiza tekstów 

źródłowych z historii; 

Gry i zabawy – 

układanki historyczne; 

Zima w przyrodzie 

– gry dydaktyczne; 

Piłka 

koszykowa; 

03.02.2015 

 (wtorek) 

 
j.w. 

Gra w tenisa 
stołowego; 

Rozgrywki na hali 
sportowej; 

Ferie z językiem 

angielskim – ćwiczymy 

czytanie ze 
zrozumieniem; 

Rozgrywki tenisa 
stołowego; 

Gry i zabawy 
językowe; 

 Piłka siatkowa; 

04.02.2015 

(środa) 

Gry i zabawy 

dydaktyczne; 
Projekcje bajek; 

Spotkanie z lekturą; 

Ortografia na wesoło – 

gry i zabawy; 

Projekcja bajek  dla 

dzieci; 

 Papieroplastyka; 

Gry stolikowe (szachy, 
warcaby i inne gry); 

Bawimy się w teatr; Dawno, dawno 

temu – tradycje, 
zwyczaje, zajęcia 

naszych 

pradziadków; 

Projekcja bajek, 

filmu; 

05.02.2015 

 (czwartek) 

 

j.w. 

Gry i zabawy 

językowe; 

  

Zabawy plastyczne – 

poznawanie nowych 

Wyszukiwanie w 

Internecie informacji 

dotyczących 

Malujemy zimę  – 

wykorzystanie 

różnych  technik 

Gry 

świetlicowe; 

 

http://www.jaraczewo.pl/page.php?id=1042


technik plastycznych; 

Zabawy na śniegu; 

niemieckiego i 

angielskiego obszaru 

językowego; 

plastycznych;  

06.02.2015 

(piątek) 

Gry i zabawy 

dydaktyczne; 

Dokarmianie 

ptaków i zwierząt 

na terenie wokół 

szkoły; 

Ferie w bibliotece 

„Witamy w 

książkolandii”; 

Ciekawe strony 

internetowe; 

Dzień bez zajęć; Gry i zabawy; 

09.02.2015 

(poniedziałek) 

Spotkanie z lekturą; 

Zabawy plastyczne; 

Zabawy plastyczne – 
poznawanie nowych 

technik plastycznych; 

Wyświetlanie 

przeźroczy o 

tematyce 
przyrodniczej; 

 

Gry i zabawy 

dydaktycze; 

Bezpieczeństwo podczas 
ferii – przepisy; 

Konkurs ortograficzny – 

„Tropiciel Ortografii”; 

Filmy w języku 

niemieckim; 

Biologia pod lupą; 
 

Zabawy na śniegu; Tenis stołowy; 

10.02.2015 

(wtorek) 

 
 

j.w. 

Czytanie bajek i 
baśni dla dzieci; 

 

Spotkanie z 
komputerem: 

edukacyjne gry 

multimedialne; 

 

Jaki zawód wybrać w 
przeszłości; 

 

Karnawałowe 
wypieki; 

Unihokej; 
 

11.02.2015 

(środa) 

Zabawy plastyczne – 

poznawanie nowych 

technik plastycznych; 
Spotkanie z lekturą,   

Zabawy na śniegu; 

Śpiewamy piosenki 

w języku 

angielskim; 

Rozgrywki na hali 

sportowej; 

Ferie z językiem 
angielskim – ćwiczymy 

czytanie ze 

zrozumieniem; 

„Mistrzowie sportu” – 

wyszukiwanie 

informacji w 
Internecie; 

 

Karnawałowe 

piosenki i zabawy; 

Mini piłka 

nożna; 

 

12.02.2015 

(czwartek) 

Gry i zabawy 
dydaktyczne; 

Bezpieczne ferie – 

projekcja filmu, 
pogadanka, kodeks 

bezpieczeństwa, 

Gry i zabawy 
ruchowe; 

 

 

Ferie w bibliotece; 
„Gdzie jesteś 

przyjacielu”quizy 

dotyczące książki „Zima 
Muminków”; 

Rozgrywki piłki 
siatkowej; 

 

Robimy 
walentynkowe 

serduszka; 

Piłka siatkowa; 
 

13.02.2015 

(piątek) 

Gry i zabawy 

dydaktyczne; 
Zabawy ruchowe; 

Gry i zabawy 

stolikowe; 
 

Krzyżówki 

matematyczne; 
Zabawy na świeżym 

powietrzu; 

W poszukiwaniu 

Boga; 
 

Dzień bez zajęć; 

 

Gry 

komputerowe; 
 

 


