
PLAN „FERII Z JEDYNKĄ 2020” 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. GEN. BRYG. STANISŁAWA GANO W OPATOWIE 

 
 

PONIEDZIAŁEK 27.01.2020 r. 
8.30- 9.00 
Rozpoczęcie zimowiska. 
Omówienie planu zajęć.  
Zapoznanie z regulaminem zimowiska. 
Przypomnienie zasad BHP w drodze do i ze szkoły. 
9.00- 10.00 
I grupa – Zajęcia integracyjne z Zumby  
II grupa – Zajęcia integracyjne z Zumby 
III grupa – Zajęcia integracyjne z Zumby 
IV grupa – Zajęcia integracyjne z Zumby 
10.00- 11.00 
I grupa – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Konkursy i quizy o tematyce antyalkoholowej i 
profilaktycznej 
II grupa – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Konkursy i quizy o tematyce antyalkoholowej i 
profilaktycznej  
III grupa – wyjście na lodowisko na łyżwy / zajęcia 
sportowe (w zależności od warunków atmosferycznych) 
IV grupa – Poranek filmowy 
11.00- 12.00 
I grupa – Poranek filmowy  
II grupa – wyjście na lodowisko na łyżwy / zajęcia 
sportowe (w zależności od warunków atmosferycznych) 
III grupa – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Konkursy i quizy o tematyce antyalkoholowej i 
profilaktycznej 
IV grupa - Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Konkursy i quizy o tematyce antyalkoholowej i 
profilaktycznej  
12.00- 12.50 
I grupa- konkurs plastyczny na plakat o tematyce 
antyalkoholowej i profilaktycznej 
II grupa - konkurs plastyczny na plakat o tematyce 
antyalkoholowej i profilaktycznej   
III grupa - konkurs plastyczny na plakat o tematyce 
antyalkoholowej i profilaktycznej 
IV grupa - konkurs plastyczny na plakat o tematyce 
antyalkoholowej i profilaktycznej 
12.50- 13.20 
Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska  
13.20- 13.30 
I,II, III, IV grupa – Podsumowanie dnia zimowiska. 
Rozejście się do domu.  

 
WTOREK 28.01.2020 r. 
8.30- 9.00. 
Zbiórka i omówienie dziennego planu zajęć.  
Przypomnienie zasad BHP na stoku, podczas jazdy 
autobusem oraz w drodze do i ze szkoły. 
Przydział opiekunów i odczytanie listy uczniów 
przypisanych do grup (około 10 osobowe) 
Wyjazd autobusu  
9.00- 9.30  
Droga do Ożarowa na basen  
9.30- 11.00 
I grupa – Zajęcia na basenie 
II grupa – Zajęcia na basenie 
11.00- 12.00 
Czynności organizacyjne na basenie  
12.00- 12.30  
Powrót do Opatowa  
12.30- 13.00 
Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska  
13.00- 13.30 
I,II, III, IV grupa – c.d. zajęć w grupach. Podsumowanie 
dnia zimowiska. Uporządkowanie sprzętu. Rozejście się 
do domu. 
 

WTOREK 28.01.2020 r. 
ZAJECIA W OPATOWIE 
8.30- 9.00. 
Zbiórka i omówienie dziennego planu zajęć, zabawy 
integracyjne. 
9.00- 10.30  
IV grupa – wyjście na lodowisko na łyżwy / zajęcia 
sportowe (w zależności od warunków atmosferycznych)/ 
Straż pożarna PPP Opatów (do 25 osób) 
V grupa – Poranek filmowy / zajęcia sportowe integracyjne 
10.30- 12.30 
IV grupa – Poranek filmowy  
V grupa – zajęcia sportowe integracyjne / wyjście na 
lodowisko na łyżwy / zajęcia sportowe (w zależności od 
warunków atmosferycznych) 
12.30- 13.00 
Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska  
13.00- 13.30 
I,II, III, IV grupa – c.d. zajęć w grupach. Podsumowanie 
dnia zimowiska. Uporządkowanie sprzętu. Rozejście się 
do domu.  
 
 
ŚRODA 29.01.2020 r.  
8.30- 9.00. 
Zbiórka i omówienie dziennego planu zajęć.  
Przypomnienie zasad BHP na basenie, podczas jazdy 
autobusem oraz w drodze do i ze szkoły. 
Przydział opiekunów i odczytanie listy uczniów 
przypisanych do grup 
Wyjazd autobusu  
9.00- 9.30  
Droga do Ożarowa na basen  
9.30- 11.00 
III grupa – Zajęcia na basenie 
IV grupa – Zajęcia na basenie 
11.00- 12.00 
Czynności organizacyjne na basenie  
12.00- 12.30  
Powrót do Opatowa  
12.30- 13.00 
Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska  
13.00- 13.30 
I,II, III, IV grupa – c.d. zajęć w grupach. Podsumowanie 
dnia zimowiska. Uporządkowanie sprzętu. Rozejście się 
do domu. 
 
ŚRODA 29.01.2020 r. 
 
ZAJECIA W OPATOWIE 
8.30- 9.00. 
Zbiórka i omówienie dziennego planu zajęć, zabawy 
integracyjne. 
9.00- 10.30  
I grupa – zajęcia sportowe integracyjne  
II grupa – Poranek filmowy / zajęcia sportowe integracyjne 
10.30- 12.30 
I grupa – Poranek filmowy / zajęcia sportowe integracyjne 
II grupa – wyjście na lodowisko na łyżwy / zajęcia 
sportowe (w zależności od warunków atmosferycznych) 
12.30- 13.00 
Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska  
13.00- 13.30 
I,II, III, IV grupa – c.d. zajęć w grupach. Podsumowanie 
dnia zimowiska. Uporządkowanie sprzętu. Rozejście się 
do domu. 
 
 

 



CZWARTEK 30.01.2020 r. 
8.30- 9.30. 
I grupa – wyjście na lodowisko na łyżwy / zajęcia sportowe 
(w zależności od warunków atmosferycznych) 
II grupa – Badminton – rozgrywki i gra pojedyncza  
III grupa – Tenis stołowy / unihokej  
IV grupa – Tenis stołowy / unihokej 
9.30- 10.00 
Prelekcja na temat profilaktyki stomatologicznej   
10.00- 11.00 
I grupa – Tenis stołowy / unihokej 
II grupa – Tenis stołowy / unihokej 
III grupa – Badminton – rozgrywki i gra pojedyncza 
IV grupa – Badminton – rozgrywki i gra pojedyncza 
11.00- 12.00 
I grupa – Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej 
II grupa – Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej  
III grupa - wyjście na lodowisko na łyżwy  zajęcia sportowe 
(w zależności od warunków atmosferycznych)  
IV grupa – Rozgrywki w piłkę siatkową  
12.00- 12.50 
I grupa – Gry i zabawy bieżne  
II grupa – Rozgrywki w bilard  
III grupa – Rozgrywki w unihokeja  
IV grupa – Rozgrywki w piłkę nożną  
12.50- 13.00 
Uporządkowanie sprzętu. 
13.00- 13.25 
Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska  
13.25- 13.30 
Podsumowanie dnia zimowiska. Rozejście się do domu.  
 
 

PIĄTEK 31.01.2020 r. 
8.30- 9.30. 
I grupa – Badminton – rozgrywki i gra pojedyncza  
II grupa – Badminton – rozgrywki i gra pojedyncza  
III grupa – Tenis stołowy  
IV grupa – wyjście na lodowisko na łyżwy / zajęcia 
sportowe (w zależności od warunków atmosferycznych) 
9.30- 10.30 
I grupa – wyjście do klasztoru OO Bernardynów i jego 
zwiedzanie  
II grupa – wyjście do klasztoru OO Bernardynów i jego 
zwiedzanie 
III grupa – wyjście do Muzeum Geodezji i kartografii 
IV grupa – wyjście do Muzeum Geodezji i kartografii 
10.30- 11.30 
I grupa – wyjście do Muzeum Geodezji i kartografii 
II grupa – wyjście do Muzeum Geodezji i kartografii 
III grupa – wyjście do klasztoru OO Bernardynów i jego 
zwiedzanie 
IV grupa – wyjście do klasztoru OO Bernardynów i jego 
zwiedzanie 
11.30- 12.00  
Powrót do szkoły| 
12.00- 12.30 
Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska 
12.30- 13.15 
I grupa – Spotkanie z weterynarzem  
II grupa – Spotkanie z weterynarzem 
III grupa – Spotkanie z weterynarzem 
IV grupa – Spotkanie z weterynarzem 
13.15- 13.30 
Podsumowanie Ferii z Jedynką 2020. Uporządkowanie 
sprzętu. Rozejście się do domu 

 

 

 

Podział na grupy 

Grupa 1  - dzieci z klas 0 b i 0 C  

Grupa 2 – dzieci z klas 0 a, 1 a i 2 b 

Grupa 3 – uczniowie klas 3 a i 3 b 

Grupa 4 – uczniowie klas 5 a, 5 b, 5 c i 6 c. 

 





Ferie zimowe 2020  
w Powiatowej i Miejsko-Gminnej  

Bibliotece Publicznej w Opatowie 
 

 

27 stycznia - 8 luty: oprócz księgozbioru dostępne będą gry edukacyjne, gry planszowe i stołowe, kolorowanki, 
materiały plastyczne, możliwość skorzystania z komputerów z dostępem do Internetu.  

Wszystkie zajęcia służące propagowaniu książki i czytelnictwa podczas ferii odbywać się będą bezpłatnie 
w godz. 10:30 - 14:30. 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do spędzenia ferii w bibliotece. 
Przygotowana oferta zajęć edukacyjnych i zabaw to doskonała alternatywa dla komputera i twórczy sposób 

na wykorzystanie wolnego czasu. Warto przyjść do swojej biblioteki i fajnie spędzić czas. 

 

27 stycznia 
Planszomania w bibliotece – wspólne zabawy z wykorzystaniem gier planszowych dostępnych w bibliotece. 
Pogadanki i rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych. 

28 stycznia 
Dzień Babci i Dziadka w bibliotece – zajęcia plastyczno-literackie. 

29 stycznia 
„Witajcie w królestwie baśni” – czytanie fragmentów wybranych baśni z różnych stron świata.  
Rozmowy na temat przeczytanej baśni. Zabawy i gry planszowe. 

30 stycznia 
„Kraina gier i zabaw” – zabawy muzyczno-ruchowe, puzzle, gry edukacyjne, kolorowanki. 
„Mała książka - Wielki człowiek” – zajęcia dla dzieci, rodziców, dziadków i opiekunów.  
Wspólne czytanie książeczki z Wyprawki Czytelniczej pt. „Pierwsze czytanki dla…”,  
rozmowy na temat nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka.  
Przekazanie dzieciom Wyprawek Czytelniczych na dobry czytelniczy start oraz Kart Małego Czytelnika. 

03 luty 
Spotkanie międzypokoleniowe pt. „Dawnych bajek czar.” 
Podróż w zaczarowany świat bajek naszych dziadków  
– wspólne czytanie wybranych bajek, opowiadanie o ulubionych bajkach. 
Projekcja wybranych dawnych bajek. 

04 luty 
Cała Polska Czyta Dzieciom „Baje, baśnie, bajki…” 
– czytanie wybranych baśni, bajek w Przedszkolu Publicznym 
w Opatowie oraz Przedszkolu HaHaHa w Opatowie. 

05 luty 
Dzień z Kubusiem Puchatkiem – „Urodzinowe opowieści Kubusia.”  
Czytanie przygód Kubusia Puchatka - gry, zabawy, puzzle. 
Rozmowy na temat przyjaźni, koleżeństwa i empatii. 

06 luty 
„Przez rozrywkę do wiedzy” – zabawy i gry edukacyjne. 
Zabawy muzyczno-ruchowe.  
Ciekawe i niezapomniane przeżycia z ferii - wymiana wrażeń.  
Ogłoszenie Rankingu:  
„Najlepsza Piątka Działu dla Dzieci i Młodzieży” za 2019 r. 




