
Półkolonie zimowe  

„Tropiciele zimowych przygód” 

Program zajęć - grupa II 

11.01.2021 r. – 15.01.2021 r. 

Wychowawca – Sylwia Kutrzuba  

Sala: 1.25   

  Poniedziałek 11.01.2021r.    Uwagi: 

08:00-08:30 

 

Sprawdzenie obecności. Omówienie 

programu półkolonii. Omówienie zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad sanitarno-

epidemiologicznych na terenie szkoły 

Na terenie szkoły 

obowiązuje obuwie 

zmienne 

 

8:30-9:15 Warsztaty DOGOTERAPII  

09:25-10:10  Warsztaty muzyczne “Ukulele”  

10:20- 10:50  II śniadanie  

11:00- 11:45 Warsztaty plastyczne  

12:00- 12:20  Obiad  

12:45 – 13:30  Zajęcia na basenie Wymagany strój 

kąpielowy + klapki + 

ręcznik+ żel pod 

prysznic 

14:00- 15:00  Zajęcia komputerowe  

15:00 –16:00 

 

Zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, 

zabawy swobodne w sali 

 

  Wtorek – 12.01.2021 r.   Uwagi: 

08:00- 08:30 

 

Sprawdzenie obecności. Omówienie 

zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

sanitarno-epidemiologicznych na 

terenie szkoły. 

Na terenie szkoły 

obowiązuje obuwie 

zmienne 

 

08:30-09:00 Zabawy swobodne w sali (gry 

planszowe, konstrukcyjne) 

 

 

09:00-10:00 Warsztaty z wykorzystaniem klocków 

Lego “Roboklocki” 

 

 

10:10- 10:30 II śniadanie  



10:45-11:30 Zajęcia sportowe wymagany strój zmienny, 

obuwie sportowe,  

11:45- 12:15 Zabawy swobodne w sali, gry planszowe 

i stolikowe 

 

12:25-12:45  Obiad  

13:00- 13:30 Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim  

13:30-14:00 Czytanie na dywanie  

14:00-15:00 Zabawy ruchowe na dziedzińcu szkoły  

15:00-16:00 Zajęcia plastyczne, zabawy 

konstrukcyjne, gry planszowe w sali 

 

  Środa - 13.01.2021r.  Uwagi: 

08:00-08:30 

 

Sprawdzenie obecności. Omówienie 

zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

sanitarno-epidemiologicznych na 

terenie szkoły. 

Na terenie szkoły 

obowiązuje obuwie 

zmienne 

 

08:30-09:00 II śniadanie  

 

09:00-10:30 Kolorowe warsztaty “Decupage” oraz 

“Magiczny proszek” 

 

10:40-11:30 Zabawy konstrukcyjne, gry edukacyjne, 

kolorowanie w sali 

 

 

11:30-11:50 Obiad  

12:00 – 12:30  Czytanie na dywanie - poobiedni 

odpoczynek 

 

12:45-13:30 Zajęcia na basenie  Wymagany strój 

kąpielowy + klapki + 

ręcznik+ żel pod 

prysznic 

14:00-15:00  

 

Zabawy integracyjno-ruchowe z chustą 

animacyjną  Klanza (korytarz szkolny) 

 

15:00-16:00 

 

Zajęcia plastyczne, zabawy 

konstrukcyjne, gry planszowe 

 

  Czwartek - 14.01. 2021r.  Uwagi: 

08:00- 08:30 Sprawdzenie obecności. Omówienie 

zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

sanitarno-epidemiologicznych na 

terenie szkoły. 

Na terenie szkoły 

obowiązuje obuwie 

zmienne 

 

08:30-09:00 

 

Zabawy swobodne w sali (gry stolikowe, 

konstrukcyjne) 

 

 



09:00-09:45 

 

Warsztaty artystyczne “Kolorowe 

koszulki” 

 

10:00-10:30 II śniadanie  

10:45-11:30  Zajęcia na basenie  

 

Wymagany strój 

kąpielowy + klapki + 

ręcznik+ żel pod 

prysznic 

11:45-12:45 zajęcia plastyczne, zabawy 

konstrukcyjne, gry planszowe 

 

12:50-13:10 Obiad  

13:30-14:30  Czytanie na dywanie - poobiedni 

odpoczynek 

 

 

14:30-15:30 Zajęcia komputerowe  

 

15:30-16:00 Zabawy zgodne z zainteresowaniami 

dzieci 

 

  Piątek - 15.01. 2021r.  Uwagi: 

08:00- 08:30 

 

Sprawdzenie obecności. Omówienie 

zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

sanitarno-epidemiologicznych na 

terenie szkoły. 

Na terenie szkoły 

obowiązuje obuwie 

zmienne 

 

08:30-09:00 Zabawy konstrukcyjne, gry edukacyjne, 

kolorowanie w sali 

 

 

09:00-10:30 Warsztaty multimedialne “Pan Tablet”  

 

10:30-11:00 II śniadanie  

 

11:00-11:45 Warsztaty plastyczne  

 

11:50-12:20 Zabawy swobodne w sali (gry 

planszowe, strategiczne, konstrukcyjne) 

 

 

12:25-12:45  Obiad  

 

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

 

14:00-16:00 Zabawy integracyjno-ruchowe z chustą 

animacyjną  Klanza (korytarz szkolny)  

 

 

 


