
1 
 

Zajęcia w trakcie ferii zimowych, 14.02.-25.02.2022 

 

Uwaga! 

 Zapisy na zajęcia odbywają się drogą mailową. Zgłoszenia proszę kierować na adres sekretariat@spbanino.pl – z uwagi na 

ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.  

 W czasie ferii zimowych nie funkcjonuje świetlica szkolna- rodzice uczniów z klas 1-3 przyprowadzają dziecko na zajęcia i odbierają 

je bezpośrednio po ich zakończeniu.  

 

Data Godziny Nauczyciel 

prowadzący 

Grupa docelowa Tematyka zajęć Przybory 

22-23.02.2022 

(wtorek i 

środa) 

9:00-13:00 Anna 

Dawidowska 

Uczniowie klas ósmych- 

max. 20 uczniów 

Zajęcia przygotowujące 

uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty 

- długopis, zeszyt 

14.02.2022 

(poniedziałek) 

15.02.2022 

(wtorek) 

16.02.2022 

(środa) 

Kl. 1- 09:00-10:00 

Kl. 2- 10:00-11:00 

Kl. 3- 11:00-12:00 

Olena 

Kharlamova 

Uczniowie klas 1-3- 

max. 20 uczniów w 

grupie 

English with fun- język 

angielski z tańcami, 

piosenkami, tablicą 

interaktywną, flashcards. 

 

23.02.2022 

(środa) 

08:55-10:35 Emilia 

Kaczmarek 

Klasy 6, 7, 8- max. 15 

osób w grupie 

Z wizytą u Jaskiniowców  - kredki świecowe 

lub pastele olejne 

w odcieniach 

kolorów ziemi 

(czerwienie, brązy, 

czernie) 

23.02.2022 

(środa) 

10:45-12:35 Emilia 

Kaczmarek 

Klasy 6, 7, 8- max. 15 

osób w grupie 

Piękno symetrii - kawałki włóczki, 

15-20 cm, 

- szczoteczki do 

zębów lub grube 

pędzelki, 

- szablony gór 

wykonane z 

papieru, 
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- gąbeczki, 

pędzelki 

23.02.2022 

(środa) 

12:55-14:45 Emilia 

Kaczmarek 

Klasy 6, 7, 8- max. 15 

osób w grupie 

Światło i cień bawią się 

razem cały dzień  

- latarki, 

- plastelina w 

dowolnych 

kolorach  

25.02.2022 

(piątek) 

08:55-10:35 Emilia 

Kaczmarek 

Klasy 2, 3, 4, 5, 6- 

max. 15 osób w grupie 

Zabawa w ilustratora - ew. skrawki 

tkanin, nici i igły 

25.02.2022 

(piątek) 

10:45-12:35 Emilia 

Kaczmarek 

Klasy 2, 3, 4, 5, 6- 

max. 15 osób w grupie 

Zabawa w fantastyczne 

radio 

- zaaranżowane na 

potrzeby zabawy 

fikcyjne studio dla 

młodych 

dziennikarzy z 

fikcyjnymi 

mikrofonami- 

dziennikarze 

opowiadają i 

zadają pytania 

(mikrofony 

wykonane np. z 

wałków do ciasta 

owiniętych folią 

aluminiową), 

- książki do 

zarekomendowania 

lub inne 

doświadczenia 

kulturalne, 

- fikcyjne telefony 

dla słuchaczy 

odpowiadających 

na pytania 

dziennikarzy 

(telefony 

wykonane np. z 

kolorowej 
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plasteliny lub 

modeliny) 

25.02.2022 

(piątek) 

12:55-14:45 Emilia 

Kaczmarek 

Klasy 2, 3, 4, 5, 6- 

max. 15 osób w grupie 

Wyprawa na książkową 

planetę  

- wyobraźnia, 

- kartki, 

- długopisy, kredki  

18.02. 2022 

(piątek) 

10:00-11:00 Damian 

Laskowski  

Klasy 4-8 Zagadki logiczne Otwarty umysł  

21.02.2022 12:30-13:30 Damian 

Laskowski 

Klasy 4-8 Zagadki logiczne  Otwarty umysł  

 

 


