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Opracowanie i realizacja ciekawego PROGRAMU PŁÓKOLONII
ZIMOWYCH

Tytuł/nazwa „dobrej praktyki”: ZIMOWO-CIEKAWIE I ZDROWO

Cele działania:
-opracowanie programu atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego;
-zachęcanie rodziców i dzieci do skorzystania z oferty szkoły, tj. półkolonii zimowych;
-zorganizowanie stacjonarnej formy wypoczynku w miejscu zamieszkania;
-bezpośrednie oddziaływanie wychowawcze na dzieci stosując bogactwo form zajęć;
-ukazywanie dzieciom wartości, które należy w życiu preferować;
-poprawa sprawności fizycznej;
-edukacja w zakresie bezpieczeństwa;
-przeciwdziałanie zachowaniom agresywnych;
-doskonalenie umiejętności komunikowania się, budowanie pozytywnych relacji między uczestnikami

Uzyskane efekty:
-uczestnictwo 132 dzieci półkoloniach (zgłoszeń było więcej; ograniczały nas warunki lokalowe);
-integracja dzieci i młodzieży;
-wyrobienie
nawyku
samodzielności
w
zakresie
czynności
dnia
codziennego
i troski o osoby słabsze, młodsze;
-nauczanie twórczego sposobu spędzania wolnego czasu, wspólnej zabawy i rekreacji;
-rozwinięcie zainteresowań plastycznych, technicznych, sportowych;
-wykształcenie umiejętności nawiązywania prawidłowego kontaktu interpersonalnego
z rówieśnikami;
-zdobycie nowych umiejętności;
-rozbudzenia różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży.

Wnioski z realizacji:
Ferie zimowe to czas wypoczynku i przyjemności. Dzieci zasłużyły na odpoczynek po półrocznej
nauce w szkole. Najbardziej wskazany dla naszych uczniów byłby wypoczynek poza miejscem
zamieszkania, jednak niewiele dzieci z naszej szkoły może sobie pozwolić na wyjazd. Ponadto
staramy się, aby czas spędzony podczas półkolonii był radosny i bezpieczny, a co za tym idzie, aby
zimowy wypoczynek naszych uczniów był po prostu udany.
Organizacja półkolonii stała się już tradycją naszej szkoły, a nasi uczniowie z niecierpliwością
oczekują na zajęcia, wycieczki i wspólne wyjścia. Ważne jest też to, że czas wspólnie spędzony
podczas półkolonii dla każdego jest ciekawy, bo każdy uczestnik półkolonii może wybrać zajęcia
zgodne z własnymi zainteresowaniami.
Zatem program realizowany w trakcie półkolonii adresowany jest do uczniów pragnących aktywnie
wypoczywać, poprawić sprawność fizyczną i rozwijać zainteresowania w swoim miejscu
zamieszkania. Dzięki opracowanemu programowi uczniowie naszej szkoły mogą miło spędzić czas
ferii zimowych, bez nudy. Nasi uczniowie postrzegać będą naszą szkołę nie tylko jako miejsce
nauki, ale też wesołej zabawy.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki (pole nieobowiązkowe):
www.sp5-gliwice.com.pl/

