
PROGRAM PÓŁKOLONII „ZRÓB TO SAM”- INFORMACJA DLA RODZICÓW 

1. Półkolonia organizowana jest w pierwszym tygodniu ferii zimowych, tj. od 30.01 do 3.02.2023 r. 

2. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Spawaczy. 

3. W ramach opłaty dzieci mają zapewnione: udział w zajęciach, bilety wstępu do obiektów 

biletowanych, wyżywienie (II śniadanie w formie drożdżówki i dwudaniowy obiad), wyjazd do 

Majaland w Kownatach. 

4. Uczestnicy każdego dnia będą kształcić umiejętności na całe życie w formie kreatywnych zajęć 

praktycznych. Za każde wykonanie zadania dzieci otrzymają symbol opanowanej sprawności. 

Przewiduje się:  

1) zajęcia z nauki szycia (uszycie poduszeczek – serduszek na Walentynki) – sprawność 

KRAWIEC 

2) zajęcia z pieczenia ciasteczek – sprawność KUCHCIK 

3) zajęcia – terenowe (gra terenowa), czytanie mapy – sprawność TROPICIEL  

4) zajęcia z robotyki – sprawność ROBOTYK 

5) zajęcia z tworzenia konstrukcji z klocków – KONSTRUKTOR 

6) zajęcia praktyczne – wykonanie kukiełki – przygotowanie scenki - teatrzyku – sprawność 

AKTOR 

7) eksperymenty – sprawność CHEMIK 

8) zajęcia sportowe – zabawy na pływalni, boiskach szkolnych, sali gimnastycznej, w parku 

trampolin – sprawność SPORTOWIEC   

 

Ponadto 2.02 dzieci będą uczestniczyć w wycieczce do Majaland Kownaty. 

 

5. Harmonogram działań planowanych w poszczególne dni: 

PONIEDZIAŁEK (30.01.2023)    

 

7.00 - 9.00 – przyjęcie uczestników półkolonii; opieka świetlicowa 

9.00 - 9.30 – powitanie, przedstawienie kadry, podział uczestników na grupy, omówienie programu, 

pogadanka o bezpieczeństwie i zasadach obowiązujących na półkolonii 

9.30 - 11.00 –- zajęcia ”Zrób to sam” – cz.1 

11.00 – 11.15 – II śniadanie 

11.15 – 12.00 - zajęcia sportowe, zabawy na świeżym powietrzu 

12.00 – 13.30 – zajęcia „Zrób to sam” – cz.2 

13.30 -14.00 – obiad  

14.00 –  pożegnanie dzieci nieobjętych opieką świetlicową  

14.00 -16.00 - opieka świetlicowa, zajęcia plastyczne, gry stolikowe 

 

WTOREK (31.01.2023) 

 

7.00 - 9.00 – opieka świetlicowa 

9.00 - 9.15 – powitanie, przedstawienie i omówienie planu dnia, pogadanka o bezpieczeństwie  

i zasadach obowiązujących podczas planowanych działań 

 

GRUPY: 1,2,5 

9.15 – 11.45 - wyjście na basen CRS (do CRS dzieci idą pieszo, powrót wynajętym autobusem) 

11,45 – 12.00 - II śniadanie  

 

GRUPY 3,4,6,7 

9.15 – 10.45 – zajęcia ”Zrób to sam” cz. 1 

10.45 – 11.00 – II śniadanie  

11.00 – 12.00 – zajęcia sportowe, zabawy na świeżym powietrzu 

 



WSZYSTKIE GRUPY: 

12.00 – 13.30 – zajęcia „Zrób to sam” – cz.2 

13.30 -14.00 – obiad  

14.00 –  pożegnanie dzieci nieobjętych opieką świetlicową 

14.00 - 16.00 opieka świetlicowa i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne, gry stolikowe dla pozostałych 

dzieci 

 

ŚRODA (1.02.2023) 

 

7.00 - 9.00 – opieka świetlicowa 

9.00 - 9.15 – powitanie, przedstawienie i omówienie planu dnia, pogadanka o bezpieczeństwie  

i zasadach obowiązujących podczas planowanych działań 

 

GRUPY 3,4,6,7 

9.15 – 11.45 - wyjście 4 grup na basen CRS (na basen pieszo, powrót wynajętym autobusem) 

11.45 – 12.00 - II śniadanie  

GRUPY: 1,2,5 

9.15 – 10.45 – zajęcia ”Zrób to sam”  

10.45 – 11.00 – II śniadanie  

11.00 – 12.00 –  zajęcia sportowe, zabawy na świeżym powietrzu 

 

WSZYSTKIE GRUPY 

12.00 – 13.30 – zajęcia „Zrób to sam” – cz.2 

13.30 -14.00 – obiad  

14.00 –  pożegnanie dzieci nieobjętych opieką świetlicową 

14.00 -16.00 - opieka świetlicowa i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne, gry stolikowe 

 

CZWARTEK (2.02.2023) 

 

7.00 – 8.15 – opieka świetlicowa 

 

UWAGA! ZBIÓRKA WSZYSTKICH DZIECI W SZKOLE – GODZ. 8.15 

8.15 – 8.30 powitanie grup, zasady obowiązujące podczas wyjazdu do MAJALAND 

8.30 – 15.00 wycieczka 7 grup do parku rozrywki Majaland Kownaty (suchy prowiant – nie ma 

obiadu) 

15.00 - pożegnanie dzieci nieobjętych opieką świetlicową 

15.00 - 16.00 - opieka świetlicowa, zabawy swobodne, gry stolikowe 

 

PIĄTEK (3.02.2023) 

7.00 – 8.45 – opieka świetlicowa 

8.45 - 9.00 – powitanie, przedstawienie i omówienie planu dnia, pogadanka o bezpieczeństwie  

i zasadach obowiązujących podczas planowanych działań 

9.00 – wyjście wszystkich grup do Parku Trampolin „Zajawka” (pieszo) 

9.30 – 11.30  –- pobyt i zabawa w parku trampolin (powrót wynajętymi autobusami) 

11.45 – 12.00 – II śniadanie 

12.00 – 13.00 zajęcia „Zrób to sam”  

13.00 – 13.30 - obiad 

13.30 - 14.00 - podsumowanie półkolonii,   

14.00 - pożegnanie dzieci nieobjętych opieką świetlicową 

14.00 -16.00 - opieka świetlicowa i zabawy swobodne, gry stolikowe. 

 

UWAGA, zastrzegamy sobie możliwość dokonywania modyfikacji planu działań. Rodzice będą 

powiadomieni o każdej zmianie na tablicy ogłoszeń półkolonii. 


