
Harmonogram I Zdrowego Dnia Rodziny 

 

 

Klasy O-III 

14.00- 15.00 spotkanie w klasach wychowawców, uczniów i rodziców; 

- powitanie pani Dyrektor Barbary Grabowskiej (forma online); 

- prezentacja Szkoły Promującej Zdrowie (forma online); 

- zajęcia na portalu Wordwall (forma online – do wyboru, uwzględniając 

zainteresowania uczniów). 

Klasy IV-VIII 

14.00- 15.00 spotkanie w klasach wychowawców, uczniów i rodziców; 

- powitanie pani Dyrektor Barbary Grabowskiej (forma online); 

- prezentacja Szkoły Promującej Zdrowie (forma online); 

- przygotowanie hasła reklamującego I Zdrowy Dzień Rodziny (zapisanie go na 

brystolu i przekazanie pani A. Kosiorek). 

15.00- 18.00 

- występ chóru szkolnego (opiekun B. Ciepierska); 

- inscenizacja w wykonaniu nauczycieli (opiekun E. Lubiak); 

- układ gimnastyczny uczniów uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnej 

(opiekun E. Reluga- Grabowska); 

- inscenizacja uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne (opiekun Ż. 

Korczakowska, E. Lubiak); 

- utwór w wykonaniu A. Galązki; 



- zabawy integracyjne (opiekun ks. P. Szabłowski); 

- pogadanka profilaktyczna – przedstawiciel policji; 

- pląs harcerski (opiekun E. Bieniecka); 

- SKA- siaki w akcji (opiekun D. Ciskowska); 

- wręczenie nagród za udział w konkursach – pani dyrektor Aneta Kosek;  

W zależności od pogody wyżej wymienione atrakcje będą odbywały się w sali 

gimnastycznej lub na boisku szkolnym. 

Ponadto w danym dniu przewidziano: 

- Miłość zatrzymana w kadrze – wystawa fotograficzno - plastyczna (opiekunowie (K. 

Bochenek, P. Bialik); 

- szachy plenerowe (opiekun M. Niechoda); 

- prezentacja talentów-warsztaty artystyczne (opiekun B. Lewicka- Mróz, K. 

Dąbrowska); 

- mecz piłki nożnej (opiekun J. Karpiński); 

- zumba (opiekun A. Dąbrowska, D. Ciskowska); 

- zdrowe przekąski (opiekun D. Skierczyńska, J. Gołębiewska); 

- posiłek dla uczniów (opiekunowie Komitet Rodzicielski); 

- „Walcz z nałogiem – happening Znajdź właściwe rozwiązanie” ( opiekunowie A. 

Gąsior, E. Bieniecka); 

- stoisko KGW – Goworowo;  

- stoisko KGW- Brzeżno; 

- stoisko KGW- Szczawin; 

- zbiórka pieniędzy na schronisko Canis w Kruszewie ( S.U. opiekun E. Furmaniuk); 

- miś integracyjny; 

- bańki mydlane. 

Dekoracje wykonały p. P Bialik i K. Bochenek. 


