
PIKNIK RODZINNY
JANUSZKOWICE – RUEDA

3 października 2015r.

CELE IMPREZY: 
- Integracja społeczności szkolnej (uczniów – rodziców – nauczycieli).
- Zasady udzielania pierwszej pomocy – ćwiczenia praktycznej umiejętności.
- Łączenie edukacji środowiskowej (przedmiotowej) z rekreacją.
- Propagowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu.
- Doskonalenie posługiwania się zegarkiem, planowania i dysponowania czasem.

Piknik odbędzie się w godzinach  od 10:00 do 14:00 na terenie ośrodka wypoczynkowego Rueda 
w Januszkowicach. Zbiórka uczniów na parkingu koło Biedronki.  Wymarsz o godzinie  9:00 klasy IV –VI, 
o godzinie 8:45 klasy I –III. WSZYSCY IDZIEMY PIESZO. Opcja wyjazdu rowerami jest nieaktualna!
 
Zgody na udział w imprezie są wymagane od tych uczniów, którzy idą bez rodziców. Jeśli  rodzice będą 
obecni – zgody nie są potrzebne.

Każda  klasa  zabiera  we  własnym  zakresie  ok.  1  kg  ziemniaków,  po  jednym  dla  każdego  uczestnika. 
Kiełbaski,  bułki,  tacki,  coś  do picia.  Jeśli  nie  ma możliwości,  aby  ktoś  z  rodziców dowiózł  prowiant  na 
miejsce, zostanie on  przewieziony na miejsce przeze mnie. 

Wychowawcy  są  proszenie  o  wyznaczenie  przynajmniej  jednego  rodzica  z  klasy  do  obsługi  grilla 
i upieczenia kiełbasek  w czasie przeznaczonym na jedzenie dla danej klasy.

Po skończonym posiłku i innych zajęciach każda klasa jest zobowiązana do posprzątania po sobie (worki na 
śmieci będą zapewnione).

Każda  klasa  zabiera  również  ze  sobą  duży  arkusz  szarego  papieru,  farby  plakatowe,  pędzle  i  jakiś 
pojemniczek na wodę, w celu wykonania wspólnie pracy plastycznej OTACZAJĄCEGO KRAJOBRAZU.

Z  racji  na  wielość  i  różnorodność  zajęć  podzielono  wszystkie  elementy  imprezy  na  kategorie  i  są  one 
rozłożone w czasie, którego prosi się o ścisłe przestrzeganie (oczywiście w miarę możliwości, ale jednak ;-)  
Wyodrębniono następujące części imprezy już na miejscu:

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH odbywająca się w jednym czasie od godz. 10:00 do 11:00:
- powitanie
- mini wykład na temat historii Januszkowic, powstania „Jeziora Wielkiego” itp.
- wspólne ćwiczenia
- pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

CZĘŚĆ SPORTOWA:

KLASA 1A  + KLASA 1B 
Zabawy  na  placu  zabaw,  zapoznanie  się  z  regulaminem  bezpieczeństwa,  zabawy  z  chustą  Klanzy,  gry 
i zabawy ruchowe z linami.



KLASA 2A +2B
Tor przeszkód, miejsce boisko do siatkówki plażowej (obok placu zabaw).

KLASA 3A +3B
Tor przeszkód, miejsce boisko do siatkówki plażowej (obok placu zabaw).

KLASA 4A +4B
Tor przeszkód, miejsce boisko do siatkówki plażowej (obok placu zabaw).

KLASA 5A +5B
Tor przeszkód, miejsce boisko do siatkówki plażowej (obok placu zabaw).

KLASA 6A +6B
Tor przeszkód, miejsce boisko do siatkówki plażowej (obok placu zabaw).

CZĘŚĆ ZADANIOWA (EDUKACYJNA):

KLASA 1A  + KLASA 1B 
Budowa  zamku  z  piasku,  zabawa  w  wygniatanie  wzorów  na  piasku.  Wiaderka  i  łopatki  we  własnym 
zakresie. Miejsce: boisko do siatkówki plażowej, obok placu zabaw.

KLASA 2A +2B
Rysunek  na  piasku,  zabawa  z  piaskiem,  przesypywanie,  przesiewanie  –  wykorzystanie  technik 
terapeutycznych Montesorii. Miejsce: boisko do siatkówki plażowej, obok placu zabaw.

KLASA 3A +3B
Edukacja  matematyczna:  ważenie  piasku,  porównywanie,  przesypywanie.  Miejsce:  boisko  do  siatkówki 
plażowej, obok placu zabaw lub na piasku obok basenu.

KLASA 4A +4B
Edukacja przyrodnicza:  obserwacja zwierząt  i  roślin wodnych (pospolite gatunki),  ruch i  czystość wody, 
ptactwo  wodne  osiadłe  wokół  jeziora  itp.  Przejście  ścieżką  dydaktyczną.  Posługiwanie  się  lornetką 
i kompasem.

KLASA 5A +5B
Edukacja matematyczna:  jednostki  miary cieczy-wody,  ciał  stałych-piasku itp. Porównywanie.  Mierzenie 
długości. Miejsce pracy: teren przy basenie.

KLASA 6A +6B
Sesja fotograficzna: fotografowanie ciekawych miejsc, obiektów, widoków na terenie ośrodka + króciutki  
opis.  Następnie  po  weekendzie  w  szkole  sporządzenie  wystawy  zrobionych  zdjęć,  wybranie 
najciekawszego. 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA:

Każda z klas w wyznaczonym dla siebie czasie udajE się na „warsztaty” z udzielania pierwszej pomocy. 
Miejsce plaża pomiędzy domkami (będzie widocznie oznaczone).



CZĘŚĆ PLASTYCZNA:

Wspólne wykonanie pracy plastycznej OTACZAJĄCEGO KRAJOBRAZU. Każda klasa wykonuje jedną pracę na 
dużym arkuszu szarego papieru. Technika: farby. Miejsce wykonania zadania: stolik w pobliżu basenu.

CZĘŚĆ GRILLOWA  (JEDZENIE):

Każda z klas w swoim czasie udaję się na spożycie przygotowanego przez rodziców posiłku w wyznaczonym 
miejscu (stoliki w pobliżu grillów i baru).

Aby  uniknąć  zamieszania,  a  wykonanie  wszystkich  zadań  mogło  przebiegać  sprawnie  i  bez  zakłóceń, 
niezbędne było podzielenie wszystkich uczestników na poszczególne grupy klasowe oraz wyznaczenie im 
poszczególnych godzin na wykonanie danego zadania. I tak:

KLASA 1A  + KLASA 1B 
11:00 – 11:30   WARSZTATY PIERWSZA POMOC
11:30 – 12:00  SPORT
12:00 – 12:30  JEDZENIE
12:30 – 13:00  ZADANIE
13:00 – 13:30  MALOWANIE
13:30 – 14:00  CZAS DO DYSPOZYCJI

KLASA 2A + KLASA 2B
11:00 – 11:30   SPORT
11:30 – 12:00   JEDZENIE
12:00 – 12:30   WARSZTATY PIERWSZA POMOC
12:30 – 13:00   MALOWANIE
13:00 – 13:30   ZADANIE
13:30 – 14:00   CZAS DO DYSPOZYCJI

KLASA 3A + KLASA 3B
11:00 – 11:30   JEDZENIE
11:30 – 12:00   WARSZTATY PIERWSZA POMOC
12:00 – 12:30   SPORT
12:30 – 13:00   ZADANIE
13:00 – 13:30   MALOWANIE
13:30 – 14:00   CZAS DO DYSPOZYCJI

KLASA 4A + KLASA 4B
11:00 – 11:30   ZADANIE
11:30 – 12:00   CZAS DO DYSPOZYCJI
12:00 – 12:30   MALOWANIE
12:30 – 13:00   WARSZTATY PIERWSZA POMOC
13:00 – 13:30   JEDZENIE
13:30 – 14:00   SPORT



KLASA 5A + KLASA 5B
11:00 – 11:30   MALOWANIE
11:30 – 12:00   ZADANIE
12:00 – 12:30   CZAS DO DYSPOZYCJI
12:30 – 13:00   SPORT
13:00 – 13:30   WARSZTATY PIERWSZA POMOC
13:30 – 14:00   JEDZENIE

KLASA 6A + KLAS 6B
11:00 – 11:30   CZAS DO DYSPOZYCJI 
11:30 – 12:00   MALOWANIE
12:00 – 12:30   ZADANIE
12:30 – 13:00   JEDZENIE
13:00 – 13:30   SPORT
13:30 – 14:00   WARSZTATY PIERWSZA POMOC

BARDZO  PROSZĘ,  W  MIARĘ  MOŻLIWOŚCI  O  PRZESTRZEGANIE  WYZNACZONYCH  GODZIN  W  CELU 
UNIKNIĘCIA  CHAOSU  I  ZAPEWNIOENIA  WSZYSTKIM  UCZESTNIKOM   KOMFORTOWYCH  WARUNKÓW 
ZABAWY, A PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWA 


