
PLAN Zimowiska „Ferie z Jedynką 2016” 

w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 w OPATOWIE 
PONIEDZIAŁEK 25.01.2016 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 profilaktyczne 

II grupa- turniej badmintona 

III grupa – Zajęcia profilaktyczne  

9. 00- 10.00  

I,II, III grupa – warsztaty plastyczne dla zainteresowanych uczestników zimowiska  

10.00- 11.00 

I grupa- konkurs plastyczny na plakat o tematyce profilaktycznej 

II grupa- rozgrywki w ping- ponga ( tenis stołowy), rozgrywki w bilarda 

III grupa - rozgrywki w piłkę nożną  

11.00- 11.30 

Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska  

11.30- 12.00 

I,II, III grupa – c.d. zajęć w grupach. Podsumowanie dnia. Uporządkowanie sprzętu. 

Rozejście się do domu.  

WTOREK  26.01.2016 r. 

8.30- 10.00 

I grupa - Zajęcia profilaktyczne 

II grupa - Zajęcia profilaktyczne 

III grupa – Turniej Tenisa stołowego  
10.00- 11.00 

I,II, III grupa- Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Konkursy i quizy o tematyce 

profilaktycznej 

Turniej bilardowy 9- bil. 

11.00- 11.30- 

Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska. 

11.30- 12.00  

I,II, III grupa – c.d. zajęć w grupach. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie 

nagród. Podsumowanie dnia. Uporządkowanie sprzętu. Rozejście się do domu.  

ŚRODA 27.01.2016 r. 

8.30- 10.00 

I grupa – rozgrywki w piłkę siatkową  

II grupa – rozgrywki w ping- ponga ( tenis stołowy) 

III grupa –rozgrywki w piłkę koszykową 

10.00- 11.00 

I,II, III grupa- Turniej piłki nożnej 

11.00- 11.30 
Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska. 

11.30- 12.00 

I,II, III grupa – c.d. zajęć w grupach. Podsumowanie dnia. Uporządkowanie sprzętu. 

Rozejście się do domu.  

CZWARTEK 28.01.2016 r. 

9. 00- 11.30  

I,II, III grupa – warsztaty muzyczno-wokalne dla zainteresowanych uczestników zimowiska  



8.30- 10.00 

I grupa –turniej mini piłki nożnej 

II grupa – rozgrywki w ping- ponga ( tenis stołowy) 

III grupa – rozgrywki w piłkę siatkową 

10.00- 11.00 

I,II, III grupa- Turniej piłki siatkowej. Rozgrywki w bilarda. 

11.00- 11.30 
Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska. 

11.30- 12.00 

I,II, III grupa – c.d. zajęć w grupach. Podsumowanie dnia. Uporządkowanie sprzętu. 

Rozejście się do domu.  

PIĄTEK 29.01.2016 r. 

8.30- 10.00 

I grupa – rozgrywki w hokeja na sali gimnastycznej  

II grupa –gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej 

III grupa –tenis stołowy, bilard  

10.00- 11.00 

I,II, III grupa- rozgrywki w piłkę nożną. 

11.00- 11.30 

Ciepły posiłek dla uczestników zimowiska. 

11.30- 12.00 

I,II, III grupa –  c.d. zajęć w grupach Podsumowanie Ferii na sportowo. Wręczenie słodkich 

upominków i drobnych nagród rzeczowych. Uporządkowanie sprzętu. Rozejście się do domu.  

 

 

 


