
ZIMA W SZKOLE 

12.02-16.02.2018 

 

12.02. 2018 poniedziałek 8:00-14:00  

 Poranek w Domu Kultury -wyjście do klubu „KUŹNIA” warsztaty teatralne i plastyczne: ,,Najsłynniejszy teatr 

na świecie, magiczne barwy” 

 Rysowanie autoportretów, tworzenie galerii uczestników, zabawy indywidualne,  

 Turniej sportowy na sali gimnastycznej – zajęcia grupowe i indywidualne – organizator MTKKF 

13.02.2018 wtorek 8:00-14:00 

 W Muzeum Inżynierii Miejskiej - ul. św. Wawrzyńca 15 – zajęcia interaktywne „To Takie proste” 

 Mały naukowiec – zajęcia przyrodnicze z mikroskopem 

14.02. 2018 środa 8:00-14:00 

 W Muzeum Etnograficznym -Plac Wolnica 1 - zajęcia warsztatowe – „Krakowiacy. Chodź, opowiem ci 

historię. Laboratorium zabawy” 

15.02.2018 czwartek 8:00-14:00 

 Wyjazd na basen - os. Handlowe 4 - gry i zabawy w wodzie, pływanie 

 Spotkanie z płazami – zajęcia przyrodnicze połączone z pokazem 

16.02.2018 piątek 8:00-14:00 

 Wyjście do Multikina na film  

 Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 

 

Uczniowie biorący udział w zajęciach Zima w Szkole 2018 przynoszą ze sobą: 

 drugie śniadanie + napój, 

 legitymację szkolną, która upoważni do darmowej komunikacji MPK, Krakowska Kartę Rodzinną 

 15.02 (czwartek) - w związku z wyjściem na basen: strój, klapki, czepek, ręcznik, kosmetyki. 

 odzież adekwatną do pogody, 

 tzw. kieszonkowe (będzie możliwość zakupu w czasie wycieczek pamiątek itp.), 

 upoważnienie do samodzielnego powrotu do domu, lub upoważnienie do odbioru ucznia przez inne osoby 

dorosłe. 

 Uczniowie przychodzą do Szkoły na godz. 8.00, do sali 12. 

 O godzinie 14.00 – zakończenie zajęć. Rozchodzenie się uczniów do domu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kierownik: Dyr. E. Adamczyk; 

 Tel. kontaktowy do Szkoły 

 12 648 37 80    

 

 

Wychowawcy: 

 L. Krawczyk  

 K. Mędrek 

 M. Smolarczyk

 

Uwaga!  

 W pierwszym tygodniu ferii stołówka szkolna wydaje obiady, zapisy w kuchni. 

 Bez względu na warunki atmosferyczne (również smog) wszystkie zaplanowane wycieczki odbędą się zgodnie 

z planem. 

 



ZIMA W SZKOLE 

19.02-23.02.2018 

 

19 luty (poniedziałek) 8:00-14:00 

Wyjście na warsztaty kulinarne do Pizzerni Dominium – Galeria Kazimierz: 

 rozbudzanie ciekawości kulinarnej, pogadanka na temat właściwego odżywiania się, 

 szukanie odpowiedzi na temat przyrządzania pizzy, degustacja pizzy.  

 

20 luty (wtorek) 8:00-14:00 

-Sala Doświadczania Świata Famiga - ul. Starowiślna 

 warsztaty + zabawa na sali polisensorycznej, której celem jest stymulowanie lub wyciszania zmysłów, 

 usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie poczucia równowagi, cierpliwości i wytrwałości. 

 

21 luty (środa) 8:00-14:00 

Wyjście do Parku Wodnego i Multikino: 

 zabawy w wodzie- zapoznanie z Regulaminem Parku Wodnego i zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo 

w wodzie,  

 seans w Multikinie. 

 

22 luty (czwartek) 8:00-14:00 

Wyjście na kręgle do Plazy: 

 inne zajęcia sportowo- rekreacyjne, 

 zwrócenie uwagi na zabawę zespołową, zasady gry fary play. 

 Spotkanie z policjantem i rozmowa nt. bezpieczeństwa w czasie zabaw. 

 

23 luty (piątek) 8:00-14:00 

 Papugarnia „Papuga House", ul. Wielicka 

 spotkanie z różnymi gatunkami oswojonych papug, które nie tylko można z bliska zobaczyć i dotknąć, ale 

i nakarmić a czasem zamienić z nimi kilka słów (transport autokarem) 

 

Uczniowie biorący udział w zajęciach Zima w Szkole 2018 przynoszą ze sobą: 

 drugie śniadanie + napój, 

 legitymację szkolną, która upoważni do darmowej komunikacji MPK, Krakowska Kartę Rodzinną 

 21.02 (środa) - w związku z wyjściem na basen: strój, klapki, czepek, ręcznik, kosmetyki. 

 odzież adekwatną do pogody, 

 tzw. kieszonkowe (będzie możliwość zakupu w czasie wycieczek pamiątek itp.), 

 upoważnienie do samodzielnego powrotu do domu, lub upoważnienie do odbioru ucznia przez inne osoby 

dorosłe. 

 Uczniowie przychodzą do Szkoły na godz. 8.00, do sali 12. 

 O godzinie 14.00 – zakończenie zajęć. Rozchodzenie się uczniów do domu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kierownik: Wicedyr. K. Przeniosło; 

 Tel. kontaktowy do Szkoły 

 12 648 37 80    

Wychowawcy: 

 M. Borgiasz,  

 M. Dziugan

Uwaga! 

 Bez względu na warunki atmosferyczne (również smog) wszystkie zaplanowane wycieczki odbędą się zgodnie 

z planem. 


