
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 

ul. Zdrowa 6 

31-216 Kraków 

PROGRAM WYPOCZYNKU "Lato w szkole - 2022" 
 

Terminy wypoczynku/ Liczba grup: 

I. 27.06 - 01.07.2022 / 4 grupy 

II. 04.07 - 08.07.2022 / 4 grupy 

III. 11.07 - 15.07.2022 / 3 grupy 

Liczba dzieci w grupie w każdym turnusie: 12-15  
(grupy mieszane wiekowo, w której są dzieci do 10 r.ż. w tym uczestnicy niepełnosprawni) 
 
Czas trwania zajęć: 8.30-14.30 

Cele ogóle: 
1. Pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. 
2.  Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom rodziców pracujących. 
 

Cele szczegółowe: 

1. Integracja grupy. 

2.Rozwijanie inwencji twórczej. 

3.Doskonalenie sprawności fizycznej. 

4.Rozbudowanie ciekawości poznawczej. 

5.Wdrażanie do zdrowego trybu życia w zakresie żywienia i spędzania czasu wolnego. 

6.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i reguł w zabawach oraz w odwiedzanych miejscach. 

7.Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych np. empatii, współdziałania, asertywności. wyzwalanie 

pozytywnych emocji – radości, zadowolenia, spokoju. 

8.Rozładowanienapięć emocjonalnych. 

9. Kształtowanie odporności emocjonalnej. 

Metody: 

1. Pedagogika zabawy. 

2.Konstruowanie. 

3.Wycieczki. 

4.Zajęcia sportowe. 

5.Działalność muzyczna i plastyczna. 

6.Relaks. 

7.Zabawy swobodne. 

8.Multimedia. 

Formy organizacyjne: 

1.Indywidualna. 

2. Grupowa. 

3.Zbiorowa. 

  



Plan zajęć: 

 

Termin 
turnusu 

Zajęcia wewnątrz budynku szkoły Zajęcia poza budynkiem szkoły (wyjścia) 

27.06 - 
01.07.2022

               
 
 

Rozgrywki sportowe między grupami 

Zabawy ruchowe z chustą animacyjną. 

Gry i zabawy dowolne.  

Relaks przy muzyce. 

Zajęcia plastyczne.  

Drugie śniadanie, obiad. 

 

Gry i zabawy na szkolnych boiskach i placu 
zabaw.  

Park Trampolin –GoJump 

Anikino Kraina Zabaw Dziecięcych 

Wyjście do kina 

 

04.07 - 
08.07.2022 

 
 

Mecz piłki nożnej. 

Zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe. 

Gry i zabawy dowolne. 

Relaks przy muzyce. 

Drugie śniadanie, obiad. 

Gry i zabawy na szkolnych boiskach i placu 
zabaw.  

Muzeum Iluzji Kraków 

Park Wola II - Rodzinny Park Sportowy Kraków 

GOkidz! Park Rozrywki 

Wyjście do kina 

 
11.07 - 
15.07.2022 

 
 

Mini turniej sportowy. 

Gry i zabawy dowolne. 

Relaks przy muzyce. 

Zajęcia plastyczne. 

Drugie śniadanie, obiad. 

Gry i zabawy na szkolnych boiskach i placu 

zabaw.  

Ampa - Park Rozrywki dla Dzieci 

WOMAI Kraków Centrum Nauki i Zmysłów 

Wyjście do kina 
 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

 

 

https://www.anikino.pl/

