
PLAN FERII ZIMOWYCH  
 

TERMIN 
 

GODZINY 
 

TEMATYKA 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA im. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” W KOZIEGŁOWACH 
 

Półkolonie wyjazdowe dla klas I-IV 
9:00 – 15:00 

Koszt 90 zł/5 dni (bilety wstępu, transport) 
Uczestnicy od godziny 9:00 wspólnie przygotowują i spożywają  śniadanie. Po posiłku wyjeżdżają na zajęcia 
według ustalonego harmonogramu.   

12.02 10:30 - 14:00 Zajęcia w kręgielni Gravitacja 

13.02 10:30 - 14:30 Gra terenowa  „Wiedza o Poznaniu”, wizyta w pizzerii 

14.02 10:00 – 13:30 Zajęcia na placu zabaw Lider 

15.02 9:50 – 13:30 Warsztaty w Muzeum Narodowym 

16.02 10:30 – 14:00 Wyjazd do Multikina, wizyta w cukierni 

Półkolonie stacjonarne dla klas I-IV 

Ferie Pełne Zdrowia 

9:00-14:00 

Zajęcia w szkole każdego dnia obejmują: film edukacyjny, zabawy ruchowe na dworze lub sali gimnastycznej,  
przygotowanie zdrowego posiłku,  

12.02 9:00 – 14:00 Zdrowe śniadanie - kanapki 

13.02 9:00 – 14:00 Drugie śniadanie - naleśniki 

14.02 9:00 – 14:00 Obiad – pizza wegetariańska 

15.02 9:00 – 14:00 Podwieczorek – koktajl, lemoniada 

16.02 9:00 – 14:00 Kolacja – sałatka warzywna, owocowa 

12-16. 02.2018 10:00 - 12:00 
Klasy III - V 

Ferie z językiem angielskim 
„Amerykańskie podróże małe i duże” – czyli palcem po mapie. Zajęcia 
krajoznawcze w języku angielskim dla wszystkich ciekawych świata i 
lubiących podróże (nawet te wirtualne). Pięciodniowa wyprawa od 
metropolii wschodniego wybrzeża po plaże Los Angeles, od Krainy Wielkich 
Jezior i wodospadu Niagara, przez środkowoamerykańskie pustynie po 
roponośne pola Teksasu. Każdy dzień to inny region, krajobraz, fragmenty 
historii i kultury kraju, który od dziesiątków lat budzi niezmienną ciekawość. 
 14 lutego  wycieczka do Agencji  Konsularnej Stanów Zjednoczonych 

12-16.02.2018 9:00-11:00 
IV - VI 

11:00-13:00 
VII, klasy 

gimnazjalne 

Ferie z językiem hiszpańskim 
1. Podstawowe słownictwo, zasady wymowy hiszpańskiej. Alfabet, akcent. 

Imiona i nazwiska hiszpańskie. 
2. Przywitanie, prezentacja i identyfikacja osób. Narodowości. Kolory. Formy 

pożegnania. 
3. Wyrażanie ilości, liczebniki główne. Czasowniki „być” i „mieć”. Wyrażanie 

gustów, zamawianie posiłków, sugerowanie. 
4. Pory roku, dni tygodnia, miesiące, pogoda. Pytanie o drogę, dziękowanie.  

Czas teraźniejszy. 
5. Określenie czasu  w sposób ogólny. Prowadzenie rozmowy telefonicznej. 

Opowiadanie o zainteresowaniach. 

Półkolonie stacjonarne dla klas I-IV 

Kreatywne Ferie  

9:00-14:00 

Zajęcia w szkole każdego dnia obejmują:  zajęcia teatralne, zabawy ruchowe na dworze lub sali 
gimnastycznej,  zajęcia plastyczno-techniczne 

19.02 9:00 – 14:00 Zabawy z papierem (kolaż, zaczarowane drzewo) 



20.02 9:00 – 14:00 Piraci na horyzoncie( wykonanie statku pirackiego, skrzyni skarbów, 
ciekawostki z życia pirata) 

21.02 9:00 – 14:00 Łamańce językowe(zabawy słowem pisanym i mówionym) 

22.02 9:00 – 14:00 Słodki prezent ( wykonanie cukierkowych ozdób) 

23.02 9:00 – 14:00 Warzywa trochę inaczej (tworzenie postaci i pojazdów z warzyw) 

Półkolonie wyjazdowe dla klas I-IV 
9:00 – 15:00 

Koszt 90 zł/5 dni (bilety wstępu, transport) 
Uczestnicy od godziny 9 : 00 wspólnie przygotowują i spożywają  śniadanie. Po posiłku wyjeżdżają na zajęcia 

według ustalonego harmonogramu.   

19.02 10:30 - 14:00 Zajęcia w kręgielni Gravitacja 

20.02 10:30 - 14:30 Podchody po Poznaniu, wizyta w McDonald’s 

21.02 10:30 - 14:00 Gry i zabawy na Cytadeli, zwiedzanie muzeum, plac zabaw 

22.02 10:00 – 13:30 Warsztaty (inne niż w pierwszym tygodniu ) w Muzeum Narodowym,  

23.02 10:30 – 14:30 Wyjazd do Multikina, wizyta w lodziarni 

19-23.02.2018 9:00 - 11:00 
IV-VI 

11:00-13:00 
VII, klasy 

gimnazjalne 

Ferie z językiem hiszpańskim 
1. Rodzina – zaimek dzierżawczy.  
2. Podstawowe czasowniki z trzech grup koniugacyjnych. Sport. Czas wolny. 
3. Święta w Hiszpanii – Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne najważniejsze. 

Najbardziej znani pisarze, malarze, muzycy. 
4. Opisywanie mieszkania, wyrażanie negacji, dziękowanie, określanie 

położenia osób i przedmiotów. 
5. Wyrażanie uczuć zachwytu, zdumienia, pytanie o opinię, wyrażanie 

stanów fizycznych, porównywanie. 

 


