
Świetlica terapeutyczna  „Przystanek Grajdoł” 

przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze i. Fryderyka Chopina 

Świetlica rozpoczęła działalność od 16 stycznia 2017r. Uczestnicy zajęć (uczniowie SP 11 klasy I-VI) zostali wstępnie 

wytypowani przez wychowawców klas i pedagogów, następnie zainteresowani rodzice wypełnili deklaracje uczestnictwa 

dzieci w zajęciach. Świetlica jest nieodpłatna i działa w godzinach 16
15 

- 19
15

.  

W ramach działalności świetlicy zaplanowano organizację ferii zimowych:  

13 – 24 lutego 2017r. w godzinach 9
00 

– 14
00

  w sali 112  

(pierwszeństwo zapisu na ferie w „Grajdole” mają uczestnicy – zapisy u p. Małgorzaty Hałon). 

Poniżej prezentacja ramowego programu zajęć świetlicowych w czasie ferii zimowych 2017 r.  

LP Temat tygodnia/cele Zajęcia Osoby 

odpowiedzialne 

UWAGI 

1. W zdrowym ciele, 

zdrowy uczeń… 

 

CELE: 

Rozbudzanie 

zainteresowań własnym 

zdrowiem i rozwojem, 

przestrzeganie zasad 

higieny, utrzymania 

czystości, wyrabianie 

nawyków potrzeby ruchu 

dla prawidłowego 

 zajęcia na sali gimnastycznej w dużej świetlicy (rywalizacja 

w grupach, gry i zabawy z piłką  zgodnie z zasadą fair 

play),  

 basen, nauka pływania, zabawy w wodzie pod opieką 

ratownika i wychowawców, 

 piramida żywieniowa – co o niej wiemy? Praca plastyczna 

collage (współpraca w grupach), 

 sałatkowo, kolorowo, zdrowo – zajęcia kulinarne, eko- 

śniadaniówka – praca techniczna. 

 spotkanie z funkcjonariuszem policji w ramach programu 

„Bezpieczne ferie”, 

 wyjście na lodowisko, jazda na łyżwach z zachowaniem 

wych.  

Iwona 

Krzysztofek 

 

wych. 

Małgorzata 

Hałon 

Zajęcia w 

plenerze będą 

realizowane w 

zależności od 

pogody 



rozwoju i 

funkcjonowania 

organizmu, ruch – 

alternatywą dla 

komputera. 

zasad bezpiecznej zabawy. 

 zabawy na śniegu, budowanie rzeźb, jazda na ślizgaczach, 

wyjście na Górę Szybowcową, zimowy pejzaż (praca 

plastyczna),  

 wyjście do kina „Helios” na bajkę dla dzieci. 

2. Cudze chwalicie? … 

swoje poznajcie! 

 

CELE: 

Poznanie najbliższego 

środowiska i specyfiki 

regionu, rozwijanie 

wartości rodzinnych 

związanych z 

wartościami 

kulturowymi wspólnoty 

lokalnej, propozycja 

innej aktywności, 

poznawanie dorobku 

innych ludzi, 

utożsamianie się z 

własnym narodem i jego 

tradycją. 

 

 

 

 wyjazd do Bukowca, spacer po okolicach pałacu w 

Bukowcu, poznanie historii i ciekawostek przyrodniczych 

związanych z tym miejscem. Wycieczka zakończona 

degustacją herbaty w kawiarence pałacowej, 

 wycieczka do Muzeum Miniatur w Kowarach, spacer z 

przewodnikiem, 

 poznawanie legend i klechd związanych z naszym 

regionem, stworzenie wymyślonej postaci ducha gór 

(collage), 

 wyjazd do „Pijalni Czekolady” w Mysłakowicach, 

kulinarna prezentacja  i degustacja czekolady, zaproszenie 

na lunch,  

 wyjście do kina „Lot”, 

 zabawa na zakończenie ferii, nauka tańca hip-hop przez 

koleżankę ze szkoły. 

wych. 

Małgorzata 

Hałon 

wych.  

Anna Bogucka 

Zajęcia w 

plenerze będą 

realizowane w 

zależności od 

pogody 

 


