
  

 
 

Harmonogram zajęć na półkolonii 

 
                                 Poniedziałek 25.06.2018 
8.30-9.00 – schodzenie się dzieci, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne 
9.00-9.30 – śniadanie 
9.30-10.00 -zajęcia organizacyjne, podział na grupy, zapoznanie dzieci  
                 z regulaminem zachowania się  podczas zajęć w budynku, w miejscach  
                 publicznych oraz w środkach komunikacji miejskiej, podczas różnego typu  
                wycieczek (ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa) 
10.00 -13.30 – zabawy i gry na świeżym powietrzu 
13.30 -14.00- obiad 
14.00-15.00 -zajęcia w grupach: rozgrywki sportowe, zajęcia plastyczne 
15.00 - podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci 
                                 Wtorek  26.06.2018 
8.30-8.45-schodzenie się dzieci, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne 
8.45-9.00-śniadanie 
9.00-9.15-przypomnienie dzieciom zasad zachowania się w autokarze oraz  
                 w miejscach publicznych ze szczególnym  uwzględnieniem  
                 zachowania bezpieczeństwa  
09.15-13.00 wyjście do Parku Trampolin 
13.00-13.30 obiad  
15.30 - podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci 
                                Środa 27.06.2018 
9.00-9.30 – śniadanie 
9.30-10.00 – układanie z dziećmi zasad zachowania się podczas rywalizacji  
                   sportowych ( fair play) oraz podczas innych konkursów  
10.00 -13.00 –wyjście do kina Helios na film ,,Bella i Sebastian” 
13.00 -13.30 -obiad 
13.30 -15.00 -projekcja bajek DVD 
15.00 - podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci 
                                                      Czwartek 28.06.2018 
8.30-9.00 -schodzenie się dzieci, gry planszowe 
9.00-9.30 -śniadanie 
9.30-10.00 -przypomnienie dzieciom zasad zachowania się w środkach    
                    komunikacji miejskiej oraz w miejscach publicznych ze szczególnym  
                     uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa podczas zabawy  
                   z rówieśnikami 
10.00 -13.00 - wyjście do Centrum Zabaw ,,Kraina marzeń” 
13.00 -13.30 -obiad 
13.30 -15.00 -zajęcia rekreacyjne, plastyczne, muzyczne 
15.00 - podsumowanie dnia 
 



  

                                    Piątek  29.06.2018 
9.00-9.30 -śniadanie 
9.30-10.00 -przypomnienie ogólnych zasad zachowania się w miejscach publicznych 
10.00 -13.00 - 
13.00 -14.00-obiad 
14.00 -15.00 - podsumowanie dnia, pożegnanie dzieci 
                                 Poniedziałek 02.07.2018 
8.30-9.00 – schodzenie się dzieci, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne 
9.00-9.30 – śniadanie 
9.30-10.00 -Przypomnienie zasad FAIR-PLAY 
10.00 -13.30 – Współzawodnictwo sportowe-kręgle 
13.30 -14.00- obiad 
14.00-15.00 -zajęcia w grupach: rozgrywki sportowe, zajęcia plastyczne 
15.00 - podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci 
                                 Wtorek  03.07.2018 
8.30-8.45-schodzenie się dzieci, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne 
8.45-9.00-śniadanie 
9.00-9.15-przypomnienie dzieciom zasad zachowania się w autobusie oraz  
                podczas kąpieli  ze szczególnym  uwzględnieniem zachowania  
                bezpieczeństwa  
09.15-13.00 wyjście do AQapark Słoneczne 
13.00-13.30 obiad  
15.30 - podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci 
                                Środa 04.07.2018 
9.00-9.20 – śniadanie 
9.20-9.30– układanie z dziećmi zasad zachowania się podczas wycieczki oraz 
                    w autokarze 
9.30-16.00 -Wycieczka do Farmy Iluzji 
16.00 - podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci 
                                 Czwartek 05.07.2018 
8.30-9.00 -schodzenie się dzieci, gry planszowe 
9.00-9.30 -śniadanie 
9.30-10.00- zasady przy przygotowywaniu posiłków 
10.00 -13.00 - wyjście do eLeclerc na warsztaty kulinarne 
13.00 -13.30 -obiad 
13.30 -15.00 -zajęcia rekreacyjne, plastyczne, muzyczne 
15.00 - podsumowanie dnia 
                                               Piątek  06.07.2018 
9.00-9.30 -śniadanie 
9.30-10.00 -gry i zabawy świetlicowe 
10.00 -13.00 -gra terenowa- współzawodnictwo 
13.00 -14.00-obiad 
14.00 -15.00 - podsumowanie półkolonii, pożegnanie dzieci 
 


