Propozycja zajęć sportowo-rekreacyjnych szkół z terenu Gminy Puck - Ferie zimowe 2014 rok.
Lp. Szkoła
1.

Z.S.Żelistrzewo

2.

Z.S.Mrzezino

3.

Z.S.Starzyno

4.

Z.S.Darzlubie

5.

S.P.Łebcz

Program
1.Zajęcia sportowe, plastyczne.Wyjazd na łyżwy do Gdańska.Wyjazd do kina.
2.Zajęcia sportowe, plastyczne.Wyjazd na łyżwy do Gdańska.Wyjazd do kina.
3.Zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe.Wyjazd na łyżwy do Gdańska.Wyjazd do kina
Wyjazd na kręgle Puck
4.Zajęcia sportowe, plastyczne, matematyczne, komputerowe,językowe, warsztaty ekologiczne, wyjazd
do Centrum Nauki w Gdyni
5.Zajęcia sportowe, plastyczne, wyjazd do Centrum Nauki w Gdyni.Wyjazd na basen-Władysławowo
6.Zajęcia techniczne, warsztaty dziennikarskie, zajęcia teatralne.Wyjazd do kina.
7.Zajęcia teatralne, techniczne, gry i zabawy edukacyjne
8.Zajęcia teatralne, techniczne,matematyczne, gry i zabawy edukacyjne
9.Zajęcia teatralne, techniczne, gry i zabawy edukacyjne
1.Wyjazd na lodowisko w Gdyni.Gry planszowe i komputerowe.Zajęcia sportowe
2.Kawiarenka internetowa.Wyjazd do kina w Rumi.Turnieje sportowe
3.Wyjazd na kręgle do Rumi.Kawiarenka internetowa.Zajęcia sportowe
4.Kawiarenka internetowa.Zajęcia sportowe.Zajęcia profilaktyczne dla klas I-VI
5.Kawiarenka internetowa.Wyjazd na kręgle do Rumi.Zajęcia sportowe.Zabawy grupowe
1.Wycieczka autokarowa do Gdyni (Centrum Nauki", kino)
2.Wycieczka autokarowa do Rumi( kino) i Pucka( kręgielnia)
3.Wycieczka autokarowa do Pucka- kręgielnia.Wyjazd do Wejherowskiego Centrum Kultury
4.Zajęcia plastyczne
5.Zajęcia komputerowe- robotyka
6.Zajęcia sportowe
1.Zajęcia sportowe,komputerowe,plastyczno-techniczne
2.Wyjazd na kręgle i ściankę wspinaczkową do Pucka
3.Zajęcia sportowe,komputerowe,plastyczno-techniczne, bal przepierańców
4.Zajęcia sportowe,komputerowe,plastyczno-techniczne
5.Zajęcia sportowe,komputerowe,plastyczno-techniczne, wyjazd na kręgielnię i basen do Gniewina
6.Zajęcia sportowe,komputerowe,plastyczno-techniczne
1.Zajęcia rekreacyjno-sportowe.Gry i zabawy ruchowe
2.Warsztaty plastyczne,taneczne,rekreacyjno-sportowe, projekcja filmu
3.Warsztaty taneczne.Zajęcia plastyczne, czytanie książek.
4.Warsztaty taneczne, gry świetlicowe,zajęcia rekreacyjno-sportowe

6.

S.P.Leśniewo

7.

S.P.Połchowo

8.

S.P.Strzelno

9.

S.P.Rekowo
Górne

10.. S.P.Swarzewo

11. S.P.Połczyno

5.Gry zespołowe, gry edukacyjne
6.Warsztaty plastyczne, projekcja filmu, zajęcia sportowe
7.Zajęcia w bibliotece, prace plastyczne, gry świetlicowe
8.Zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry świetlicowe, gra w unihokeja
1Zajęcia sportowe, kółko taneczne
2.Zajęcia sportowe, malowanie na szkle
3.Zajęcia sportowe, Dzień Babci i Dziadka
4.Zajęcia plastyczne, muzyczne, gry i zabawy interaktywne
5.Zajęcia sportowe, kółko taneczne
6.Zajecia sportowe, wyjazd do kina Rumia
7.Zajęcia sportowe, plastyczne, dyskoteka
8.Wyjazd na basen i kręgielnię w Gniewinie,zajęcia sportowe, zajecia komputerowe
9.Wyjazd do kina w Rumi
10.Zajęcia sportowe, seanse filmowe
1.Wyjazd na lodowisko do Redy
2.Zajęcia plastyczne i techniczne
3.Zabawa karnawałowa
4.Wyjazd do MOKSIR w Pucku
5.Zabawy ruchowe na śniegu, zajęcia komputerowe
1.Zajęcia sportowe
2.Zabawy i gry rekreacyjne
3.Wyjazd na basen- Jastrzębia Góra
4.Turniej o mistrzostwo w tenisie stołowym
5.Wyjazd na kręgielnie w Pucku
1.Rozrywki sportowe, zabawy muzyczno-ruchowe,projekcja filmu
2.Gry i zabawy edukacyjne w pracowni komputerowej, zabawy konstrukcyjne, spacer po lesie
3.Wycieczka do hotelu Wieniawa, nauka nakrywania do stołu
4.Gry planszowe, zajęcia plastyczno-techniczne, obserwacja przyrody, zabawy konstrukcyjne
5.Gry i zabawy, zajęcia w bibliotece szkolnej, zabawy konstrukcyjne
1.Gry i zabawy
2.Zajęcia plastyczne
3.Zajęcia sportowe
4.Zajęcia artystyczne
5.Zajęcia kulinarne
1.Wyjazd do kina Rumia
2.Wyjazd na basen i kręgielnię-Gniewino

12.. S.P.Werblinia

13. S.P.Celbowo

1.Turniej tenisa stołowego,zabawy ruchowe, multimedialne, plastyczne
2.Poranek filmowy, prace plastyczne,zajecia muzyyczne, gry i zabawy świetlicowe
3.Gry i zabawy integracyjne, prace plastyczne, rebusy ,zajęcia kulinarne
4.Gry i zabawy przy muzyce,zajęcia sportowe, plastyczne
5.Gry i zabawy świetlicowe, zajęcia sportowe, zabawy plastyczne.
1.Gry i zabawy stolikowe
2.Gry i zabawy ruchowe
3.Zajęcia plastyczne
4.Wyjazd do kina
5.Wyjazd na basen
6.Gry i zabawy ogólnorozwojowe
7.Zajęcia sportowe
8.Turniej tenisa stołowego

