
Półkolonie „Tropiciele letnich przygód” 

Program zajęć   - grupa II  – turnus II

06 lipca 2020r. – 10 lipca 2020r.

wychowawczyni Hanna Burczyk 

sala 0.38

 Poniedziałek 06.07.2020r.   Uwagi:

8:00 – 9:00 sprawdzenie obecności
omówienie programu półkolonii

omówienie zasad bezpieczeństwa oraz 
sanitarno- epidemiologicznych

na terenie szkoły 
obowiązuje obuwie 
zmienne

9:00 – 9:20 II śniadanie

9:20-10:00 zabawy integracyjne, zabawy swobodne,

10:00-11:15 zajęcia sportowe- Crosfit 

wymagany strój 
zmienny, obuwie  
sportowe, większa ilość
napojów

11:15- 11:35 zabawy dowolne 
11:35 – 11:55 obiad

11:55-13:00 warsztaty komputerowe 

13:00-13:30 zabawy stolikowe, gry planszowe 
13:30-14:15 warsztaty -bańki mydlane 
14:15-15:00 zabawy konstrukcyjne

15:00 – 16:00 zabawy ruchowe na dziedzińcu szkoły 

 Wtorek   - 07.07. 2020r.    Uwagi:

8:00 – 8:30 sprawdzenie obecności
omówienie planu dnia

przypomnienie zasad sanitarno-
epidemiologicznych obowiązujących uczniów

8:30 – 9:15 

zajęcia sportowe (zajęcia będą odbywały się  na 
świeżym powietrzu, w przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych w sali gimnastycznej)

wymagany strój 
zmienny, obuwie  
sportowe, większa ilość
napojów

9:15-10:00 II śniadanie



10:00-11:15 warsztaty artystyczno-muzyczne

11:15-11:30 przygotowanie do obiadu
11:30- 11:50 obiad

11:50 – 14:00 gry planszowe, zabawy konstrukcyjne

14:00 – 15:00 zabawy ruchowe na dziedzińcu szkoły 

15:00 – 16:00
Z muchą zwiedzamy i opowiadamy- czytanie 
książki M.Galewskiej-Kustry.

 Środa -  08.07.2020r.    Uwagi:

8:00 – 9:00 sprawdzenie obecności
omówienie planu dnia
przypomnienie zasad sanitarno-
epidemiologicznych obowiązujących uczniów

9:00-9:30 II śniadanie

9:30 – 11:45 

"Edukacja Kreatywna"  - blok warsztatów:  
1. manualne
2. zabawy
3. gry 

wymagany strój 
zmienny, obuwie  
sportowe, większa ilość
napojów

11:45 – 12:50
Z muchą zwiedzamy i opowiadamy, czytanie 
książki M.Galewskiej-Kustry

12:50 – 13:10 obiad

13:10-14:15 warsztaty komputerowe 

14:15- 15:00
zajęcia plastyczne, zabawy konstrukcyjne, gry
planszowe

15:00 – 16:00 zabawy ruchowe na dziedzińcu szkoły 

 Czwartek -  09.07. 2020r.    Uwagi:

8:00 – 8:30 sprawdzenie obecności
omówienie planu dnia
przypomnienie zasad sanitarno-
epidemiologicznych obowiązujących uczniów

8:30-9:00 II śniadanie



9:00-9:30 zabawy swobodne dzieci 

9:30-10:15 zajęcia sportowe- Street Hokej 

wymagany strój 
zmienny, obuwie  
sportowe, większa ilość
napojów

10:15-11:00 zabawy konstrukcyjne, gry planszowe 

11:00-11:45 

zajęcia sportowe (zajęcia będą odbywały się  na 
świeżym powietrzu, w przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych w sali gimnastycznej)

wymagany strój 
zmienny, obuwie  
sportowe, większa ilość
napojów

11:45- 12:10
Z muchą zwiedzamy i opowiadamy, czytanie 
książki M.Galewskiej-Kustry

12:10– 12:35 obiad

12:35-13:00 zajęcia relaksacyjne 

13:00-14:00 zabawy ruchowe na dziedzińcu szkoły 

14:00-14:45 gry planszowe, zabawy swobodne

14:45 - 15.15
Udział w pokazie pacynkowo- muzycznej 
bajki o bezpieczeństwie. 

15.15 - 16.00 warsztaty komputerowe 

 Piątek  -  10.07. 2020r.    Uwagi:

8:00 – 8:30 sprawdzenie obecności
omówienie planu dnia
przypomnienie zasad sanitarno-
epidemiologicznych obowiązujących uczniów

8:30-10:00 warsztaty zdobienie porcelany

10:00 – 10:30 II śniadanie

10:30-11:30
Z muchą zwiedzamy i opowiadamy, czytanie 
książki M.Galewskiej-Kustry

11:30-12:00 zabawy dowolne 

12:00-12:45

zajęcia sportowe (zajęcia będą odbywały się  na 
świeżym powietrzu, w przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych w sali gimnastycznej)

12.55 – 13:15 obiad

13:15-14:15
zabawy stolikowe, zabawy konstrukcyjne, gry
planszowe 

14:15-14:55
Warsztaty Wirtualne Wycieczki- 
Wycieczka na księżyc

15.00 - 16.00 zabawy ruchowe na dziedzińcu szkoły




