
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu                                                             

Program 
zajęć sportowo – rekreacyjnych 
w okresie ferii zimowych 2023 r. 

 

Data Dzień tyg. Godzina i opis zajęć Uwagi 

16.01.2023 r. Poniedziałek 

10.00  - Zbiórka dzieci w hali sportowej MOSiR we Włodawie. 
Sprawy organizacyjne, podział na grupy, przydział 
wychowawców. Pogadanka na temat bezpieczeństwa 
i dyscypliny podczas zajęć oraz przedstawienie Regulaminu, 
a także ramowego planu zajęć. 

10.30 – Gry i zabawy ruchowe na trenie obiektów organizatora oraz 
ćwiczenia na stepperach fitnessowych, (zabawy na świeżym 
powietrzu). Zajęcia na pływalni. 

13.30 – Posiłek regeneracyjny. 
14.00 – Zakończenie zajęć. 
 

Wyjście na zewnątrz 
uzależnione będzie od 

warunków 
atmosferycznych. 

 

Strój na basen oraz 
odpowiednia odzież i 

obuwie oraz 
rękawiczki, szalik i 

czapka. 

17.01.2023 r. Wtorek Dzień bez zajęć.  

18.01.2023 r. Środa 

10.00  - Zbiórka dzieci w hali sportowej MOSiR we Włodawie. 
10.30 -  AQUA- FESTYN  

Gry i zabawy wodne na basenie. Ciekawe konkurencje, wiele 
atrakcji i niespodzianek. 

13.30 – Posiłek regeneracyjny. 
14.00 – Zakończenie zajęć. 

Strój na basen. 

19.01.2023 r. Czwartek Dzień bez zajęć.  

20.01.2023 r. Piątek 

10.00  - Zbiórka dzieci w hali sportowej MOSiR we Włodawie. 
10.30 – Gry i zabawy ruchowe na trenie obiektów organizatora oraz 

ćwiczenia na stepperach fitnessowych, (zabawy na świeżym 
powietrzu). Zajęcia na pływalni. 

13.30 – Posiłek regeneracyjny. 
14.00 – Zakończenie zajęć. 

Wyjście na zewnątrz 
uzależnione będzie od 

warunków 
atmosferycznych. 

 

 Strój na basen oraz 
odpowiednia odzież i 

obuwie oraz 
rękawiczki, szalik i 

czapka. 

23.01.2023 r. Poniedziałek 

10.00  - Zbiórka dzieci w hali sportowej MOSiR we Włodawie. 
10.30 – pogadanka na temat profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania 

agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz z zakresu 
profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia. 

11.30 – Gry i zabawy ruchowe na trenie obiektów organizatora 
(zabawy na świeżym powietrzu). Zajęcia na pływalni. 

13.30 – Posiłek regeneracyjny. 
14.00 – Zakończenie zajęć. 

Wyjście na zewnątrz 
uzależnione będzie od 

warunków 
atmosferycznych. 

 

Strój na basen oraz 
odpowiednia odzież i 

obuwie oraz 
rękawiczki, szalik i 

czapka. 

24.01.2023 r. Wtorek Dzień bez zajęć.  

25.01.2023 r. Środa 

10.00  - Zbiórka dzieci w hali sportowej MOSiR we Włodawie. 
10.30 - ZIMOWY FESTYN 2023 - gry, zabawy ruchowe, niespodzianki 

i konkursy. 
13.30 – Posiłek regeneracyjny. 
14.00 – Zakończenie zajęć. 

 

26.01.2023 r. Czwartek Dzień bez zajęć.  

27.01.2023 r. Piątek 

11.00 – Zbiórka dzieci w hali sportowej MOSiR we Włodawie. 
11.15 – KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW  

Gry i zabawy ruchowe w tym konkurs na najciekawszą postać 
na balu. 

13.00 – Uroczyste podsumowanie zajęć. 
13.30 – Posiłek regeneracyjny. 
14.00 – Zakończenie zajęć. 

Strój na bal 
 

Zapraszamy również 
rodziców do wspólnej 

zabawy. 

                                                                                                                                                                                       


