Ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Zalasewie
Dyrekcja i nauczyciele zapraszają uczniów do uczestnictwa w feriach zimowych
od 30 stycznia do 3 lutego 2017 r.
Poniedziałek, 30 stycznia 2017 r., od godz. 9.00 do 15.00
•
•
•
•
•

przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zasad zachowania się,
podział dzieci na grupy, zapoznanie z wychowawcami,
omówienie regulaminu półkolonii,
zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe,
zajęcia plastyczne – NIESPODZIANKA, kalambury, quizy.

Wtorek, 31 stycznia 2017 r. , od godz. 9.00 do 15.00
•
•
•
•

przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki,
wyjazd do Poznania – BLUBRY 6D ul. Wroniecka 6- koszt 21 zł/os. (bilet wstępu, przejazd
autokarem),
zajęcia sportowo – ruchowe,
zajęcia plastyczne.

Środa, 1 lutego 2017 r., od godz. 8.30 do 14.30
•
•
•

21 zł

25,80 zł

przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki,
wizyta w Poznańskim Parku Naukowo – Technicznym, Laboratorium Wyobraźni- koszt 25,80 zł/os.
(bilet wstępu, przejazd autokarem)
zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe (wyścigi rzędów, mini turnieje)

Czwartek, 2 lutego 2017 r., od godz. 9.00 do 15.00
•
•
•
•

14 zł

przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki,
wyjazd i zajęcia na pływalni – Wodny Raj w Swarzędzu- koszt 14 zł/os. (bilet wstępu, przejazd
autokarem)
zajęcia sportowe,
warsztaty z wykorzystaniem elementów sensoplastyki (elementy jadalne).

Piątek, 3 lutego 2017 r., od godz. 9.00 do 15.00
•
•

Zimowe Igrzyska – konkursy sportowe,
podsumowanie, rozdanie dyplomów i nagród.

Koszt tygodniowych półkolonii – opcje do wyboru:
1. wariant nr 1: bilety wstępu, koszty przejazdu – 61 zł
2. wariant nr 2: bilety wstępu, koszty przejazdu, obiady (5x7,50 zł) – 98,50 zł
W przypadku choroby uczestnika ferii zimowych opłata za autokar nie podlega zwrotowi.

W czasie ferii opiekę nad dziećmi sprawują: kierownik – Emilia Kowalska, opiekunowie Katarzyna Tylicka,
Weronika Pietrzak, Monika Kołoskowska, Katarzyna Jabłońska
Decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

