
PROGRAM DOBREJNOCY W SZKOLE 2018 

 
 GIMNAZJUM PARTER,SALA GIMNASTYCZNA ,s.19 

 
18.00 – 18.10                                   Oficjalne rozpoczęcie 
18.30- 19.15,19.30-20.15 s.19         „Fizyka wokół nas – zabawy w młodego naukowca”- doświadczenia  
18.00-20.30 parter C                        Bistro “Na Dobranoc”   
18.30 – 19.30 sala gim.                    Wyciskanie sztangi 30kg na ilość chłopcy 7,II,III G 
18.00 – 20.00 sala gim.                    „Jeden dzień w wojsku” 
18.30 – 19.300 sala gim.                  Zwis na drążku na czas (SP, dziewczyny 7,II,IIIG) 
19.30                                                Wieczorny WF – Biegnij w ciemno. Wieczorne hartowanie przez bieganie. 
20.30                                                Podsumowanie Dobrej Nocy, losowanie nagród  
 

 
PARTER (sala 4,6,7,8,10,korytarz) 

 
18.00-18.45, 19.00-19.45s.4                        Wielkanocne rękodzieło – „Ale jaja” –warsztaty 
18.20 – 18.40, 18.50 – 19.10 s.8                 „Mój pies idzie do szkoły” – pokaz szkolenia psów 
18.00 - 20.30 s.7                                           „Zmysłoteka” – zabawy sensoryczne 
18.00 - 20.00 korytarz                                  Popcorn            
18.00 - 20.30 korytarz przy sekretariacie     Kawiarenka  „Smacznie i zdrowo”                                                            
18.00 – 20.30 s.10                                        Wiosenna loteria fantowa 
18.00 – 20.00 s.6                                          Wielkanocne niespodzianki z muzyką w tle   
 

 
I PIĘTRO (sala 101,102,103,104,105,109,stołówka, łącznik)  

 
19.00-20.30 s.104                    Warsztaty plastyczne „Wielkanocny zając” 
18.00,18.30,19.00 s.101          „Czy owoc ma swoje DNA” - doświadczenia                                    
19.00 – 20.30 s.103                 „Wielkanocny labirynt. W poszukiwaniu zaginionych pisanek”           
18.00 – 20.00 s.102                 Rajd samochodowy 
18.00 – 20.00 stołówka           „Jeden dzień w wojsku” 
18.00 – 20.30 s. 109                „Płasko i przestrzennie” – tworzenie modeli figur i brył     
19.30 – 20.30 s.109                 „Badanie poziomu dwutlenku węgla i wpływ roślin na oczyszczanie powietrza” 
18.00 – 18.45,kl1-3, 18.50 – 19.35,kl.kl.4-6, 19.40 – 20.25,kl7 i G s.105      "Jak wspierać dziecko w nauce  
                                                 języków obcych?” 
18.00 – 20.30 łącznik              „Zaprzyjaźnij się z robotem” - pokazy robotów i drukarki 3D 
18.00 – 20.30 korytarz            Kawiarenka 
18.00 – 20.30 korytarz            „Sandwich Express” 
 

 
II PIĘTRO (sala 202,203,204,208,211,salka gim.) 

 
18.15 – 20.30 s.208                                                           „Łatki, szmatki i gałganki” – warsztaty plastyczne    
18.00 – 20.30 s.211                                                           „Podróż z Małym Księciem” – gra dydaktyczna 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 salka gim. Radosna Szkoła    „Salon gry – zabawa w grę planszową 
18.00 – 20.30 s.202                                                           „Ciasteczkowy potwór” – warsztaty kulinarne 
18.00 – 20.30 s.204                                                           „Japońska sztuka kaligrafii” 
18.00 – 20.30 s.203                                                           „Wiosenne wiatraczki” – warsztaty plastyczne   
 


