
Półkolonie letnie   

„Tropiciele letnich przygód” 

Program zajęć - grupa I 

05.07.2021 r. – 09.07.2021 r. 

Wychowawca- Irena Fałat 

sala 0.37 

  Poniedziałek 05.07.2021r.    Uwagi: 

8.00-8.15 Sprawdzenie obecności. Omówienie 

programu półkolonii. Omówienie zasad 

bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw, 

a także związanych z Covid-19.  

na terenie szkoły 

obowiązuje obuwie 

zmienne. 

8.15- 8.45 Drugie śniadanie  

8.45-10.00 Zabawy swobodne dzieci  

10.00-11.00 Warsztaty plastyczne  

11.00-11.45 

 

Niezłe klocki - warsztaty LEGO Spike – 

robotyka s. 1.26 

 

12.00-12.20 Obiad  

12.20-13.00 Zabawy zgodnie z zainteresowaniami 

dzieci 

 

13.00-13.45 

 

KozaLab –kuchnia molekularna - 

oranżada bez bąbelków s.0.34 

 

13.45-15.00 Gry planszowe  

15.00-16.00 Zabawy ruchowe na dziedzińcu szkoły 

 

 

  Wtorek – 06.07.2021 r.  uwagi  

8.00-8.15 Sprawdzenie obecności, przypomnienie 

zasad bezpieczeństwa związanych z 

Covid-19 

na terenie szkoły 

obowiązuje obuwie 

zmienne 

8.15-8.45 Drugie śniadanie  

8.45-10.00 Zabawy swobodne dzieci  

10.00-10.45 Dogoterapia s. 0.53  

10.45-11.30 Zabawy muzyczno-ruchowe  



11.30-13.00 

 

Zajęcia na basenie (11.50-12.25)  Wymagany strój 

kąpielowy, czepek, 

okulary, ręcznik, klapki 

basenowe, żel pod 

prysznic 

13.05-13.25 Obiad  

13.30-14.35 Zabawy ruchowe na dziedzińcu szkoły / 

Zabawy konstrukcyjne i gry planszowe  

 

14.45-15.45 MiMiSie –warsztaty Animacja 

Pokładowa s. 0.34 

 

15.45-16.00 Zabawy swobodne  

  Środa - 07.07.2021r.  uwagi 

8.00-8.15 Sprawdzenie obecności, przypomnienie 

zasad bezpieczeństwa związanych z 

Covid-19 

na terenie szkoły 

obowiązuje obuwie 

zmienne 

8.15-8.55 Drugie śniadanie  

9.00-10.00 Warsztaty Nording Walking – PARK 

TOŁPY 

Wymagany 

odpowiedni strój, 

czapka z daszkiem, 

obuwie sportowe, 

woda do picia 

10.30-11.15 Przygody w krainie perkusji s. 0.18  

11.15-12.00 Zabawy swobodne/Gry planszowe  

12.00-12.20 Obiad  

12.45-14.10 Zajęcia na basenie (13.00-13.45) 

 

Wymagany strój 

kąpielowy, czepek, 

okulary, ręcznik, klapki 

basenowe, żel pod 

prysznic 

14.15-15.00 Zabawy konstrukcyjne  

15.00-16.00 Zajęcia zgodnie z zainteresowaniami 

dzieci 

 

  Czwartek - 08.07. 2021r.  uwagi 

8.00-8.15 Sprawdzenie obecności, przypomnienie 

zasad bezpieczeństwa związanych z 

Covid-19 

na terenie szkoły 

obowiązuje obuwie 

zmienne 

8.15-8.45 Drugie śniadanie  

9.00-10.00 Wielkoformatowe warsztaty 

plastyczne - TEKTUROWO s.0.34 

 

10.00-11.15  Zabawy muzyczno-ruchowe  



11.15-13.15 Krzywy Komin –warsztaty BUDUJEMY 

MIASTO - ZAJĘCIA ARCHITEKTONICZNE 

s. 0.31 

 

13.30-13.50 Obiad  

14.00-15.00 Zabawy konstrukcyjne/gry planszowe  

15.00-16.00 Zabawy ruchowe na dziedzińcu szkoły  

  Piątek - 09.07. 2021r. uwagi  

8.00-8.15 Sprawdzenie obecności, przypomnienie 

zasad bezpieczeństwa związanych z 

Covid-19 

na terenie szkoły 

obowiązuje obuwie 

zmienne 

8.15-8.45 Drugie śniadanie  

8.45-10.00 Warsztaty plastyczne  

10.10-11.20  Zajęcia sportowe MISTRZ PÓŁKOLONII 

 

Sala gimnastyczna lub 

boisko na dachu - 

wymagany strój 

sportowy, czapka i 

obuwie zmienne 

11.30-11.50 Obiad  

12.00-13.00 Warsztaty Ekologiczne – tworzenie 

woskowijek s. 0.53 

 

13:00-13:30 Zabawy konstrukcyjne  

13.30-15.00 Zajęcia na basenie (13.50-14.35) Wymagany strój 

kąpielowy, czepek, 

okulary, ręcznik, klapki 

basenowe, żel pod 

prysznic 

15.00-16.00 Zajęcia zgodnie z zainteresowaniami 

dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


