
Program półkolonii „Tropiciele letnich przygód” 

28 czerwca 2021r. – 2 lipca 2021r. 

GRUPA VIII 

wychowawczyni – Paulina Płóciennik 

sala 0.53 

 

PONIEDZIAŁEK 28 CZERWCA 2021r.  uwagi 

8.00 - 8.45  sprawdzenie obecności 

podczas pobytu na terenie 

szkoły obowiązuje obuwie 

zmienne 

 

omówienie programu półkolonii 
 

 

II śniadanie  
 

9.00 - 9.45 
 

Zajęcia sportowe – Baseball 
 

strój sportowy - krótkie 
spodenki, koszulka z krótkim 
rękawem, tenisówki 

10.00 - 10.45 Warsztaty - "Kody, szyfry, tajemnice"  
 10.45 - 11.45 Gry planszowe i zręcznościowe 
 

12.00 - 12.45 
 

Zajęcia sportowe – Lacrosse 
 

strój sportowy - krótkie 
spodenki, koszulka z krótkim 
rękawem, tenisówki 

12.45 - 13.20 zabawy swobodne  
 13.20 - 13.35 obiad  
 13.35 - 14.05 odpoczynek poobiedni  
 14.05 - 16.00 zabawy na świeżym powietrzu ( na dziedzińcu szkolnym)  
 

   

   WTOREK 29 CZERWCA 2021r. 
 8.00 - 9.30 sprawdzenie obecności, zabawy swobodne, gry planszowe 

 

 

II śniadanie  
 

9.50 - 10.35 
 

zajęcia na basenie  
 

Wymagany strój kąpielowy + 

klapki+ręcznik+ żel pod 

prysznic 

11.00 - 12.00 zabawy swobodne  
 12.00 - 12.45  Warsztaty - Kuchnia molekularna - "Lodowe lizaki"  
 13.00 - 13.15 obiad  
 13.15 - 13.45  odpoczynek poobiedni  
 

14.00 - 15.30 Warsztaty ceramiczne  
 15.15 - 16.00  zabawy na świeżym powietrzu ( na dziedzińcu szkolnym)  
 

   ŚRODA 30 CZERWCA 2021r. 
 8.00 - 9.00  sprawdzenie obecności, II śniadanie  

 9.00 - 10.30 "30-tka" - gra terenowa na boisku szkolnym 
 10.30 - 12.00 Zabawy ruchowe na "Magicznym dywanie", kodowanie na dywanie 
 

12.10 - 12.55 
 

zajęcia na basenie  
 

Wymagany strój kąpielowy + 

klapki+ręcznik+ żel pod 

prysznic 



13.30 - 13.45 obiad  
 13.45 - 14.15 odpoczynek poobiedni  
 

14.15 - 15.00 Kino sferyczne 
 15.00 - 16.00 zabawy na świeżym powietrzu ( na dziedzińcu szkolnym)  
 

   CZWARTEK  1 LIPCA  2021r. 
 8.00 - 9.00 sprawdzenie obecności, II śniadanie 

 
9.00 - 10.00 Gry i zabawy z chustą Clanzy 

 

10.00 - 11.00 
 

Zajęcia sportowe - trener osiedlowy  
 

strój sportowy - krótkie 
spodenki, koszulka z krótkim 
rękawem, tenisówki 

11.30 -12.30 wielkoformatowe warsztaty plastyczne - Archipelag bezludnych wysp 
 12.45 - 13.00 obiad 
 13.00 - 13.30 odpoczynek poobiedni  
 13.30 - 14.30 warsztaty plastyczne - sznurki, linki, plecionki 
 14.30 - 16.00 zabawy na świeżym powietrzu ( na dziedzińcu szkolnym)  
 

   

   PIĄTEK 2 LIPCA 2021r. 
 8.00 - 9.00  sprawdzenie obecności, II śniadanie 

 9.00 - 10.00 zabawy swobodne/gry planszowe 
 10.15 - 11.15 warsztaty ekologiczne - Tworzenie tabliczek zapachowych  
 

11.30 - 12.15 
 

zajęcia na basenie  
 

Wymagany strój kąpielowy + 

klapki+ręcznik+ żel pod 

prysznic 

12.45 -13.00 obiad  
 13.00 - 13.30 odpoczynek poobiedni  
 13.30 - 14.30 warsztaty plastyczne - Malowanie figurek gipsowych  
 14.30 - 16.00 zabawy na świeżym powietrzu ( na dziedzińcu szkolnym)  
  


