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Szkoła Podstawowa nr 5  
z Oddziałami Integracyjnymi  

im. UNICEF w Malborku 
 

PROGRAM ZAJĘĆ NA OKRES FERII ZIMOWYCH 
W DNIACH 02.02.2015 – 12.02.2015 

 

PONIEDZIAŁEK – 02.02.2015 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa 

Wycieczka do Muzeum Zamkowego w Malborku. 
 

zajęcia sportowo – rekreacyjne – I. Wądołowska, J. Ochociński 
Rozgrywki w mini piłkę nożną oraz koszykówkę. 

Zajęcia taneczne na stepach. 
 

zajęcia techniczne – M. Cybulska 
Szydełkowanie i szycie ręczne. 

Poznajemy szydełko i włóczkę. Robimy łańcuszki na szydełku. 
 
 

WTOREK – 03.02.2015 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa 
Wycieczka do Urzędu Miasta Malborka. 

 
zajęcia sportowo – rekreacyjne – I. Wądołowska, J. Ochociński 

Zabawy i gry na śniegu oraz na stoku. 
Organizujemy zabawy, gry i konkursy na śniegu, konkursy z wykorzystaniem sanek. 

lub 
Zabawy i gry z piłkami do zespołowych gier sportowych. 

 
zajęcia techniczne – M. Cybulska 

Szydełkowanie i szycie ręczne. 
Wykonujemy prostą pracę z użyciem łańcuszków, półsłupków i słupków  

(np. podkładkę pod kubek). 
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ŚRODA – 04.02.2015 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa 

Wycieczka do drukarni Heldruk. 
 

zajęcia sportowo – rekreacyjne – I. Wądołowska, J. Ochociński 
Wycieczka na lodowisko – chętni przynoszą zgody od rodziców do 03.02.2015 roku 

do Pani I. Wądołowskiej 
Rozgrywki w piłkę nożną, unihoka i siatkówkę. 

 
zajęcia techniczne – M. Cybulska 

Szydełkowanie i szycie ręczne. 
Poznajemy narzędzia i materiały do szycia – igła, nici, kanwa.  

Uczymy się prostych ściegów. 
 
 

CZWARTEK – 05.02.2015 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa 

Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Malborku. 
 

zajęcia sportowo – rekreacyjne – I. Wądołowska, J. Ochociński 
Gry i zabawy integrujące grupę. 

Gry zespołowe. 
Zajęcia ruchowo – muzyczne na stepach. 

Przygotowujemy układy choreograficzne w rytm muzyki. 
Rozwijamy zdolności twórcze przy muzyce. 

 
zajęcia techniczne – M. Cybulska 

Szydełkowanie i szycie ręczne. 
Szyjemy serwetkę używając poznanych ściegów. 

 
 

PIĄTEK – 06.02.2015 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia terenowe – K. Łaszuk, P. Kujawa 

Wycieczka do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. 
 

zajęcia sportowo – rekreacyjne – I. Wądołowska, J. Ochociński 
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Wycieczka na lodowisko – chętni przynoszą zgody od rodziców do 05.02.2015 roku 
do Pani I. Wądołowskiej. 

Rozgrywki w piłkę nożną, siatkową. 
 

zajęcia techniczne – M. Cybulska 
Szydełkowanie i szycie ręczne. 

Wykonujemy poduszeczkę (lub inną pracę) z materiału lub filcu  
przy użyciu poznanych ściegów. 

 
 

PONIEDZIAŁEK – 09.02.2015 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia sportowo – rekreacyjne – I. Wądołowska 

Rozgrywki w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę. 
 

zajęcia kreatywnego myślenia – B. Sawaniewska, J. Jasnoch 
Ferie z Odkrywcą! – Azyl dla leniwców. 

 
 

WTOREK – 10.02.2015 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia sportowo – rekreacyjne – I. Wądołowska 

Gry i zabawy na śniegu oraz na stoku. 
Organizujemy konkursy z wykorzystaniem sanek. 

lub 
Zabawy i gry z piłkami do zespołowych gier sportowych. 

 
zajęcia kreatywnego myślenia – B. Sawaniewska, J. Jasnoch 

Ferie z Odkrywcą! – Ale bagno. 
 
 

ŚRODA – 11.02.2015 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia sportowo – rekreacyjne – I. Wądołowska 

Rozgrywki w piłkę nożną, unihoka i siatkówkę. 
 

zajęcia kreatywnego myślenia – B. Sawaniewska, J. Jasnoch 
Ferie z Odkrywcą! – Uwaga, ważka. 
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CZWARTEK – 12.02.2015 
godz. 9.00 – 13.00 

 
zajęcia sportowo – rekreacyjne – I. Wądołowska 

Wycieczka na lodowisko – chętni przynoszą zgody od rodziców do 11.02.2015 roku  
do Pani I. Wądołowskiej. 

 
zajęcia kreatywnego myślenia – B. Sawaniewska, J. Jasnoch 

Ferie z Odkrywcą! – Lot na Marsa. 
  
 


