
    SZKOŁA PODSTAWOWA im. JÓZEFA WYBICKIEGO w OWIŃSKACH

 
I tydzień

PONIEDZIAŁEK 
w godz. od 8.00 do13.00

25 czerwca 2018 r.

WTOREK
w godz. od 8.00 do13.00

26 czerwca 2018 r.

ŚRODA
w godz. od 8.00 do13.00

27 czerwca 2018 r.

CZWARTEK
w godz. od 8.00 do13.00

28 czerwca 2018 r.

PIĄTEK
w godz. od 8.00 do13.00

29 czerwca 2018 r.
 zajęcia sportowe 

Jacek Kaszkowiak

 zajęcia sportowe

Jacek Kaszkowiak

 zajęcia plastyczne 
i komputerowe 

 wycieczka piesza 
po okolicy

          Iwona Tylkowska

 gry i zabawy sportowe
Jacek Kaszkowiak 

 zajęcia sportowe

Jacek Kaszkowiak

 W szkolnym kinie

 łamigłówki, gry i 
zabawy teatralne

Robert Dmitrzak

 wyjście na kąpielisko
Tropicana 

Robert Dmitrzak
         Iwona Tylkowska

 wyjazd do Parku 
Trampolin

Robert Dmitrzak 
Jacek Kaszkowiak

 Wycieczka rowerowa
„Wokół Owińsk” 

          Robert Dmitrzak 
Iwona Tylkowska

 wyjście do Parku 
Orientacji 
Przestrzennej

Iwona Tylkowska 
Emila Duszyńska

 zajęcia plastyczne
i komputerowe

Iwona Tylkowska

II tydzień

PONIEDZIAŁEK 
w godz. od 8.00 do13.00

2 lipca 2018 r.

WTOREK
w godz. od 8.00 do13.00

                  3 lipca 2018 r.

ŚRODA
w godz. od 8.00 do13.00

4 lipca 2018 r. 

CZWARTEK
w godz. od 8.00 do13.00

 5 lipca 2018 r.

PIĄTEK
w godz. od 8.00 do13.00

6 lipca 2018 r.
 zdrowe desery
 zabawy z chustą 

Klanza
Emilia Duszyńska

 zabawy sportowe
 zajęcia przyrodnicze

          Robert Dmitrzak 

 kącik kulinarny 
 zajęcia plastyczne – 

decoupage 
Emilia Duszyńska

 zabawy z chustą 
Klanza

 gra w planszówki
Emilia Duszyńska

 kącik kulinarny
 zajęcia plastyczne

Emilia Duszyńska

 wyjazd do kina / 
wyjazd do ZOO

Emilia Mazurek 
   Agnieszka Stefańska

 wycieczka rowerowa 
na Maruszkę 

Emilia Mazurek   
Agnieszka Stefańska

 wyjście na kąpielisko
Tropicana

          Emilia Mazurek 
    Agnieszka Stefańska

 wyjście do Parku 
Orientacji 
Przestrzennej 
Emilia Mazurek 
Agnieszka Stefańska 

 zabawy w terenie – 
podchody

 kino w szkole /  zajęcia
komputerowe

         Emilia Mazurek 
   Agnieszka Stefańska

UWAGA ! Podczas zajęć sportowych obowiązuje strój sportowy i obuwie na salę gimnastyczną. 


