
Plan zajęć rekreacyjno-sportowych organizowanych  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie 

w dniach  od 10.02.2020r. do 14.02.2020r. 

Kierownik wypoczynku: Magdalena Cieślik 

Forma wypoczynku: zajęcia rekreacyjno - sportowe 

 

Lp. Data/ dzień 
tygodnia  

Godziny zajęć  Tematyka zajęć  Wychowawcy/ 
Opiekunowie 

1 Poniedziałek 
10.02.2020 

9:00 – 9:30 

 

 

 

 

9:30 – 10:50 

 

 

10:50 – 11:15 

11:15 – 13:00 
 

 

 

13:00 

Powitanie uczestników i zapoznanie ich 

z przepisami BHP oraz regulaminami 

obowiązującymi podczas zajęć.. Zapoznanie 

uczestników z regulaminem hali sportowej. 

Podział na grupy. 

Zimowe witraże, wykonanie prac 

plastycznych z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów 

Przerwa na II śniadanie 

Zajęcia sportowe na hali - badminton, piłka 

halowa, koszykówka, siatkówka, tenis 

stołowy. Rozgrywki 

indywidualne i drużynowe. 

Zakończenie zajęć, rozejście się 

uczestników. 

Sylwia Kowolik 

Karolina Olender 

2 Wtorek        
11.02.2020 

9:00 – 10:00 

 

 

 

10:00 – 12:00 

12:00 – 12:15 

12:15 - 13:00 
 

13:00 

Zbiórka. Przypomnienie regulaminu  

pływalni miejskiej w Gogolinie. 

Kalambury i zagadki zimowe. 

Przejazd autobusem na basen. 

Zabawy sportowo - rekreacyjne na basenie 

Powrót do szkoły 

Przerwa na posiłek, gry planszowe  

i dydaktyczne, łamigłówki 

Zakończenie zajęć, rozejście się uczestników. 

Sylwia Kowolik 

Karolina Olender 

3 Środa    
12.02.2020 

9:00 – 9:30 

 

 

9:30 – 11:00 

 

 

 

 

11:00 – 11:15 

11:15 – 12:30 

12:30 – 13:00 
 

13:00 

Zbiórka, przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa. Rozlosowanie grup 

zadaniowych. 

Bawimy się w kucharza – warsztaty 

kulinarne. 

Przygotowanie przez uczestników zajęć 

zdrowych przekąsek ( babeczki 

marchewkowe, zdrowe szaszłyki, sałatka) 

Przekąska, II śniadanie 

Zabawy przy muzyce, aerobik, karaoke 

Degustacja przygotowanych potraw, wspólne 

rozmowy na temat zdrowego odżywiania się. 

Zakończenie zajęć. Rozejście się uczestników. 

Sylwia Kowolik 

Karolina Olender 



4 Czwartek  
13.02.2020 

8:45 – 10:00 

 

 

 

10:00-12:30 

12:30-13:15 

 13:15 

Zbiórka na PKP, zapoznanie 

z  regulaminem wycieczki. 

Wyjazd  na seans filmowy do Opola, 

przejście do kina. 

Uczestnictwo w seansie filmowym 

Przejście na PKP. Powrót do Gogolina. 

Zakończenie zajęć, rozejście się 

uczestników. 

Sylwia Kowolik 

Karolina Olender 

5 Piątek   
14.02.202 

9:00 -9:30 

 

9:30 – 11:30 

 

 

11:30 - 11:45  

11:45 – 12:50 

 

 

12:50 

 

13:00 

Zbiórka. Przypomnienie regulaminu hali 

sportowej 

Gry i zabawy integracyjno – sportowe na 

hali sportowej(gry drużynowe, tory 

przeszkód).Wyścigi rzędów z nagrodami. 

Przerwa na II śniadanie                              

Walentynkowe kartki i upominki, prezenciki 

dla najbliższych - każdy znajdzie coś dla 

siebie.                                               

Pożegnanie uczestników i podsumowanie 

tygodnia zajęć.                                                   

Rozejście się uczestników. 

Sylwia Kowolik 

Karolina Olender 

 

Dodatkowe Informacje:  

Kierownikiem wypoczynku będzie Magdalena Cieślik, wychowawcami/ opiekunami : Sylwia Kowolik        

i Karolina Olender.  

Uczniowie przyjęci na podstawie kart kwalifikacyjnych. Posiłek we własnym zakresie ( uczniowie sami 

przynoszą śniadanie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie zajęć. Wycieczki na basen 

kryty w Gogolinie oraz do kina dodatkowo płatne – wg regulaminów.  

Podczas zajęć na hali sportowej obowiązuje obuwie zmienne i strój sportowy, a na zajęciach na basenie 

strój do pływania. 

 

 

 

 

 


