OGŁOSZENIE
ZAPRASZAMY CHĘTNE DZIECI
Z KLAS 0 – III NA ZIMOWISKO
ORGANIZOWANE W NASZEJ SZKOLE
W TERMINIE
od 02.02 – do 06.02.2015r.

PROPONUJEMY CIEKAWE FORMY
SPĘDZENIA CZASU WOLNEGO
W PIERWSZYM TYGODNIU FERII
( gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, ciekawe
spotkania, wyjścia i wyjazdy)

ZAPISY PROWADZI PEDAGOG SZKOLNY
DO DNIA 26 STYCZNIA 2015r.

FERIE 2015 –„BEZPIECZNIE I WESOŁO ”
1.
2.
3.
4.
5.

Termin realizacji: od 02. 02. 2015 r. do 06. 02. 2015r.
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. P. Skargi w Jarosławiu.
Liczba uczestników: 50 dzieci z klas 0 – III.
Liczba opiekunów: nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu.
Instytucje wspomagające:
 Urząd Miasta w Jarosławiu,
 Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu;
 Państwowa Straż Pożarna w Jarosławiu.
Wielu uczniów z naszej szkoły ferie zimowe spędza w domach.
Tylko niewielki procent dzieci wyjeżdża poza miejsce zamieszkania, stąd
propozycja zorganizowania ferii zimowych w szkole. Dla wielu dzieci taka forma
będzie jedyną formą wspólnej zabawy i wypoczynku.
Biorąc również pod uwagę specyfikę środowiska naszej szkoły (duże zagrożenie
bezrobociem, małą wydolność wychowawcza rodziców),wielu uczniów wymaga
codziennego wsparcia i kształtowania ich osobowości.
Proponowane zajęcia to forma wyrabiania umiejętności właściwej
organizacji czasu wolnego, kształtowania poczucia odpowiedzialności za
bezpieczeństwo swoje i innych.
Mając na uwadze dobro uczniów chcemy zorganizować zajęcia rekreacyjno –
sportowe i artystyczne ukazując tym samym wartości płynące z rozwoju
własnych zainteresowań, koleżeństwa i przyjaźni
Rozwijanie kreatywnej osobowości ucznia, poszerzanie jego wiedzy,
wzbogacenie słownictwa i twórczej aktywności to główne założenia jakimi się
kierujemy organizując taką formę wypoczynku naszym dzieciom. Organizacji
tych zajęć podejmą się nauczyciele w ramach wolontariatu.

Cele:

 Zorganizowanie czasu wolnego dzieci pod opieką doświadczonych
pedagogów.

 Rozwijanie zdolności artystycznych, prezentowanie nowych form ekspresji
artystycznej poprzez lepienie w glinie.
 Wdrażanie do czynnego wypoczynku.
 Nauczenie dzieci jak żyć ze sobą dobrze, jak dostrzegać i reagować na
krzywdy innych.
 Przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata.
 Przeciwdziałanie negatywnym wzorcom zachowania wśród dzieci.
 Integracja uczniów ze szkołą.
 Zapewnienie dzieciom racjonalnego żywienia.
 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez rozwijanie zdolności,
umiejętności, twórczego myślenia przez trening kreatywności,
 nabywanie umiejętności w zakresie współpracy w grupie, społeczności,

