
PROGRAM FERII LETNICH 
REALIZOWANY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W KIERTYNACH 
W DNIACH 28.06. – 09.07.2004 R. 

 
„MY SIĘ NUDZIE NIE PODDAMY, BO FERIADĘ 

LETNIĄ  MAMY”  
 

 
 
                                  FERIADA LETNIA 
                                        2004 
                                 KIERTYNY 

 
 
 
 
1. Cele programu: 
 

 zapewnienie opieki wychowawczej, 
 aktywny wypoczynek, 
 poznawanie nowych form spędzania wolnego czasu, 

 
2. Przewidywane efekty: 
 

 nabycie umiejętności właściwego wykorzystania czasu wolnego, 
 podniesienie własnej sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu, 
 rozwój swoich zainteresowań (artystycznych, sportowych) 

 
3. Sposób realizacji: 

Czas trwania zajęć: 
28.06 – 09.07.2004 r. 
Wymiar czasu: - 5 godz. dziennie, od 9 00 – 14 00. 
Uczestnicy zajęć: 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bezledach mieszkający w Kiertynach. 
Ilość uczestników – 15 uczniów (załącznik- lista uczestników) 

 
 
                                                            Prowadzący zajęcia: HELENA GUT 



4. Szczegółowy plan zajęć: 
 

 28.06.2004 r. (poniedziałek) 
 
Integrujemy się 

� zabawy integracyjne, 
� zabawy na wesoło, 
� dekoracja sali, 
� umieszczenie na ścianie hasła programu, 
� uczymy się śpiewać hasło, 

 
   29.06.2004 r. (wtorek) 
  
Zajęcia w terenie 

� zajęcia plastyczne – malujemy najpiękniejszy zakątek Kiertyn 
(praca w zespołach 2-3 osobowych), 
� zabawa w „chowanego), 
� relaksacja organizmu  (ćw. korekc.) na podstawie opowiadanej 
bajki, 

 
 30.06.2004 r. (środa) 

 
Tenis stołowy 

� turniej tenisa stołowego, 
- gra indywidualna 
- gra deblowa 

� gry i zabawy ruchowe, 
 

 01.07.2004 r. (czwartek) 
     
  Zajęcia w terenie 

� „ Maraton  uśmiechu”, 
� ognisko (pieczenie kiełbasek), 
� śpiewamy piosenki biesiadne, 

 
 02.07.2004 r. (piątek) 

 
Ćwiczenia przy muzyce 

� aerobic (ćw. przy muzyce) 
� nauka tańców: 

- polki  
- walca 
- cha- cha-cha 



  05.07.2004 r.(poniedziałek) 
 
 Zajęcia taneczne 

� konkurs tańca (dowolny układ – 1, 2, wieloosobowy) 
� Maraton taneczny 

 
 

 06.07.2004 r.(wtorek) 
 
Gry i zabawy ruchowe 

� turniej w piłkę siatkową, 
� gra w badmintona, 
� rzuty do celu, 
� skoki na skakance, 
� inne gry i zabawy na wesoło, 

 
 

 07.07.2004 r. (środa) 
 
Zabawy i gry na myślenie 

� gra w warcaby, chińczyka, 
� rozwiązywanie krzyżówek zdrowotnych, 
� układanie wierszy, fraszek (np. o feriadzie , o sobie), 

 
 08.07.2004 r. (czwartek) 

 
Zajęcia w terenie 

� podchody (szukamy ukrytych zadań do rozwiązań), 
� budujemy szałasy, 
� ognisko i pieczenie kiełbasek, 

 
 09.07.2004 r. (piątek) 

 
Zakończenie feriady 

� dyskoteka, 
� podsumowanie zajęć, 
� ankieta dla dzieci, 
�  rozdanie nagród , 
� rozdanie pamiątkowych dyplomów za udział w feriadzie 
� zakończenie feriady, pożegnanie z dziećmi 

 
Opracowała: Helena Gut 

 



 
 

ANKIETA DLA DZIECI 
 
 
1. Czy podobały Ci się prowadzone zajęcia? 
       
            TAK                                       NIE 
 
Jeśli nie, to co się nie podobało? 
 
 
 
2. Czy nudziłeś się w czasie tych zajęć? 
 
            TAK                                       NIE 
 
 
3. Które zajęcia podobały Ci się najbardziej? 
 
 
 
 
4. Czy tego typu zajęcia powinny być organizowane 
każdego roku? 
 
           TAK                                       NIE 
 
 
5. Czy nauczyciel prowadzący potrafił zachęcić Was do 
wspólnej zabawy? 
 
            TAK                                       NIE 
 


