Zimowisko 2018
Zajęcia odbywające się w szkole w Podmoklach Małych w czasie ferii zimowych:
Poniedziałek 19.02.2018r. godz. 9:00 – 13:00
„Zaplątani w sieci” – warsztaty z psychologiem i trenerem Mistrzów Kodowania kl. I-III, kl. IV-VII
Jednym z punktów warsztatu Zaplątani w sieci jest właśnie pomiar zdystansowania wobec Internetu,
a konkretniej wykrycie braku wolności w tej kwestii. Współczesność sygnowana jest znakiem technokracji
Zajęcia teatralne - przeciwdziałanie agresji i przemocy w tym cyberprzemocy w szkole – odgrywanie scenek
sytuacyjnych, dyskusja; łamigłówki, kalambury i gry dydaktyczne
Wtorek 20.02.2018r. godz. 9:00 – 13:00
Wyjazd do kina kl. IV-VII
Warsztaty terapeutyczno - profilaktyczne - klasy I –III praca w parach na matach (kratownice 10x10),
programowanie robotów i tworzenie profilaktycznych scenek „ Jak poskromić złośnika”, rozkładanie na
matach obrazków i rozwiązywanie scenek sytuacyjnych o tematyce różnych uzależnień
Środa 21.02.2018r. godz. 9:00 – 13:00
Kl. IV- VII - „Energetyki – w czym tkwi prawdziwa siła człowieka?” – warsztaty z pedagogiem
Gry i zabawy świetlicowe kl. I-III – nauka pracy grupowej, współdziałania tolerancji, kształtowanie
kompetencji komunikacyjnych, społecznych, budowanie poczucia własnej wartości i umiejętności
zarządzania emocjami.
Czwartek 22.02.2018r. godz. 9:00 – 13:00
Wyjazd do kina kl. I-III
„Wielki błękit” - spotkanie z psychologiem - -kl. IV-VII
Warsztaty na temat sukcesów i porażek w życiu dziecka i możliwości dokonywania odpowiednich
wyborów. Ugruntowaniem wiadomości na ten temat będą scenki odgrywane przez uczniów, quiz oraz
konkurs plastyczny.
Piątek 23.02.2018r. godz. 9:00 – 13:00
Kl. I-III Zajęcia sportowe – ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia
fizycznego i psychicznego
Warsztaty terapeutyczno - profilaktyczne - klasy IV –VII praca w parach na matach (kratownice
10x10), programowanie robotów i tworzenie profilaktycznych scenek „ Jak poskromić złośnika”,
rozkładanie na matach obrazków i rozwiązywanie scenek sytuacyjnych o tematyce uzależnień w sieci
W zimowisku które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych będzie uczestniczyło
średnio 45 uczniów naszej szkoły . Zajęcia będą odbywały się w godz. od 9.00 do 13.00. Uczniowie
otrzymają ciepłą herbatkę oraz słodkości.
Program jest dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Babimoście.

