
 Podczas tegorocznych ferii zimowych, odbywających się 

w dniach 19-23 stycznia 2015 roku, uczestniczyło 59 

uczniów naszej szkoły z klas I- V. Spędzali oni aktywnie 

czas pod opieką wychowawców świetlicy- p. Iwony 

Jędrzejewskiej, p.Anny Błaszczyk, p. Joanny Gałczyńskiej, 

p. Marty Durzyńskiej, p. Marleny Karaszewskiej,                 

p. Karoliny Gościniak ,  p. Magdaleny Kasztelan oraz 

kierownika wypoczynku- p. Moniki Przemyłskiej. 

 W poniedziałek pragnąc przełamać zimową nudę                

i rozpalić w naszych wychowankach radość ze wspólnej 

zabawy, udaliśmy się do Happy Parku w Stróżewku. 

Trzygodzinna rozryywka na trampolinie, zjeżdżalniach, 

torach przeszkód … zaostrzyła dzieciom apetyty, dzięki 

czemu chętnie zjadły tam podwieczorek. Po malowaniu twarzy 

dziewczynki przeobraziły się w motyle, ważki i kotki. 

Chłopcy zaś stali się super bohaterami. 

  

 

 

 

 Kontynuacją naszej przygody była wtorkowa wyprawa na 

Pływalnię Miejską „Podolanka”. Wychowankowie, przez dwie 

godziny, doskonalili swoje umiejętności pływackie. Po 

wyczerpującym wysiłku czekały na nas smaczne i chrupiące 

zapiekanki. Tego dnia czprzygotowana została dla dzieci 

jeszcze jedna atrakcja- „Warsztaty Gliniarskie”. Podczas 

tychże zajęć uczestnicy nauczyli się pracować w glinie 

oraz wykonali swoje pierwsze dzieła. Powstały piękne, 

przestrzenne anioły, zwierzęta i wiele innych ciekawych i 

orginalnych prac. 

 

 



 Środowy dzień uświetniło nam wyjście do Kina Helios na 

pełny zwrotów akcji film opowiadający o przygodach 

„Dzwoneczka i bestii z Nibylandii”. Spacer po terenie 

Podolszyc zakończyliśmy wizytą w Mc Donalds. Po powrocie 

do szkoły swoje wrażenia filmowe dzieci przelały na 

papier, wykonując grupową pracę plastyczną. 

 Czwartego dnia ferii ponownie odwiedziliśmy pływalnię. 

Tym razem po wysiłu w wodzie na wychowanków czekały 

słodkie kanapeczki – przysmaki Kubusia Puchatka. 

 Ostatni dzień naszego wypoczynku to wyjście                 

do Mk Bowling w Galerii Wisła i wspólna zabawa. Po 

powrocie czekała na dzieci ostatnia niespodzianka- pizza. 

 Wszystkie dni w świetlicy uświetniły nam również 

zabawy w szkole- zmagania sportowe na sali gimnastycznej,  

gry tematyczne, swobodne, zajęcia audiowizualne, 

plastyczne…  

 Tydzień minął szybko. Był pełen wrażeń, nowych 

przyjaźni i uśmiechu….  

 Mam nadzieję, iż w takim gronie spotkamy się za rok, 

gotowi przeżyć kolejne przygody. 

 

   

 

   

 

 



  

  

  

    

 

 

Opracowanie: 

p. Monika Przemyłska, p. Anna Błaszczyk 

 


