
Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na czas  

FERII ZIMOWYCH 

10.02. - 21.02.2020r. 

Grupy 3,4,5,6-latki 

 

 

Tematyka kompleksowa: 

 

  Ekologiczne  

    i zdrowe ferie         

  zimowe 

 



 

 

Poniedziałek (10.02.2019) 

Przed południem 

 „Bezpieczne ferie” - Spotkanie z Policjantem.   

 

Otwarcie wystawy „Kubuś Puchatek” – nasz patron, przyjaciel, bohater literacki” w Urzędzie Miasta Płocka/ 

wybrane grupy starsze. 

Po południu 

„Bądź Eko” – wycieczka połączona z obserwacją pobliskich koszy na śmieci i odpady. 

 

 

Wtorek (11.02.2019) 

Przed południem 

„Ekoludek” – Stworzenie zabawki  z materiałów wtórnych. 

Po południu 

„Eko ćwiczenia” – Zabawy ruchowe  z wykorzystaniem butelek plastikowych. 

 

 



Środa (12.02.2019) 

Przed południem 

„W zdrowym ciele,  zdrowy duch” - Spotkanie z sportowcem. 

Po południu 

„Gazetowa orkiestra” – Zabawy muzyczne  z wykorzystaniem gazet. 

 

 

Czwartek (13.02.2019) 

Przed południem 

„Ekomoda” – Pokaz mody połączony  z projektowaniem ekologicznej odzieży. 

Po południu 

„Ekoolimpada” – zawody sportowe połączone z nauką gry  w tenisa ziemnego. 

 

 

Piątek (14.02.2019) 

Przed południem 

„Serduszka dwa” – Bal Walentynkowy 

Po południu 

„Zakochany kundel” – seans filmowy połączony z degustacją zdrowych przekąsek 



Poniedziałek (17.02.2020) 

Przed południem: 

"Dbamy o zdrowie” –spotkanie z lekarzem  z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. 

Po południu: 

„Zdrowa  rywalizacja” – zawody sportowe. 

 

 

Wtorek  (18.02.2020) 

Przed południem: 

Grupy młodsze: 

Spotkanie z pracownikiem Książnicy Płockiej/ Filii Nr 9 

 

Grupy starsze: 

Owocowo – warzywny stwór – twórcza zabawa plastyczna  z wykorzystaniem sylwet owoców i warzyw. 

 

Po południu: 

Złość nie taka zła – zabawy integracyjne.  

 



Środa (19.02.2020) 

Przed południem: 

Grupy starsze: 

Spotkanie z pracownikiem Książnicy Płockiej/ Filii Nr 9 

 

Grupy młodsze: 

Owocowo – warzywny stwór – twórcza zabawa plastyczna   z wykorzystaniem sylwet owoców i warzyw. 

 

Po południu: 

Zdrowy podwieczorek – przygotowanie sałatki owocowej (alternatywnie szaszłyków owocowych/starsze grupy). 

 

 

Czwartek  (20.02.2020) 

Przed południem: 

Zdrowy kręgosłup –  spotkanie z fizjoterapeutą z Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.  

Po południu: 

Nasze zmysły  - zabawy sensoryczne  z wykorzystaniem owoców, warzyw i bakalii. 

 

 



Piątek  (21.02.2020) 

Przed południem: 

Wycieczka do kina Helios   

 

Po południu: 

Zagadki o tematyce ekologicznej o prozdrowotnej – pożegnanie z feriami - podsumowanie. 

 

 

 

 


