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PONIEDZIAŁEK 

 
 
6.30- 7.30 Gromadzenie się dzieci, zabawy integracyjne i zespołowe 

W trakcie przyprowadzenia dziecka Rodzice mają możliwość poznania kadry- kierownika oraz 

wychowawców, a także osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć tematycznych. To także 

doskonały moment na dopracowanie ostatnich formalności. Po pozostawieniu dzieci przez 

opiekunów jest to czas, w którym grupa ma możliwość poznania wychowawcy oraz innych 

uczestników danego turnusu. Dzieci poznają swoje imiona, mają możliwość nawiązania 

pierwszych kontaktów koleżeńskich poprzez wspólną zabawę.  

7.30- 8.30 Zapoznanie dzieci z regulaminem półkolonii, planem turnusu, przedstawienie 

kadry, wspólny kontrakt na dobrą zabawę 

Uczestnicy danego turnusu zostają oprowadzeni po obiekcie ze wskazaniem pomieszczeń,  

z których mogą korzystać w trakcie danych zajęć. Przedstawiony jest im również teren 

przyległy z placem zabaw i ogrodem. Wychowawca prezentuje regulamin obowiązujący 

uczestników, ale dzieci tworzą także własny regulamin- kontrakt. 

8.30- 9.00 Śniadanie 

9.00- 10.30 Zajęcia sportowo - taneczne  

Zajęcia sportowe dla dzieci to doskonały sposób, by wcielić w życie powiedzenie „W zdrowym 

ciele zdrowy duch”. Na zajęciach sportowych dzieci mogą: poznać nowe dyscypliny, gry 

sportowe i zasadę gry Fair Play, wykorzystywać nietypowe przybory do zabaw ruchowych. 

Pokonują najróżniejsze tory przeszkód i samodzielnie je tworzą, rozwijają swoje 

zainteresowania sportowe. Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych kroków i figur 

tanecznych, które wykorzystywane są później w choreografii. Dzieci pracują także nad 

poprawną sylwetką, rozwojem słuchu i poczucia rytmu. Uczestnictwo w zajęciach pomaga 

przełamać lęk, nieśmiałość, podnosi poczucie własnej wartości, pozwala wyrazić uczucia  

i emocje, których dzieci czasem nie potrafią nazwać. 
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10.30-11.00 Angielski przez zabawę “Idziemy do restauracji” 

Uczymy uczestników półkolonii angielskiego w sytuacjach codziennych, a  nauczyciele 

zwracają się do dzieci w języku angielskim zawsze wtedy, kiedy jest to podyktowane dobrą 

zabawą. Dzięki temu angielski przestanie być dla uczestników półkolonii językiem obcym,  

a stanie się codziennym sposobem komunikacji. 

11.00- 11.30 Drugie śniadanie 

11.30- 13.00 „Zielona szkoła - co skrywa naturalna łąka” 

Są to zajęcia na świeżym powietrzu pod dachem przy stolikach, gdzie dzieci mogą wykonywać 

różne zadania ekologiczne i przyrodnicze. Celem “Zielonej szkoły” jest przybliżenie dzieciom 

otaczających ich ekosystemów i akywne obcowanie z łąką, która stanowi część przyległego 

ogrodu. 

13.00- 14.00 Obiad i odpoczynek 

14.00-15.00 Gry i zabawy na świeżym powietrzu 

Dobrej zabawie i wzajemnej integracji dzieci służy przebywanie na świeżym powietrzu. 

Uczestnicy półkolonii mają do dyspozycji w tym celu ogromny plac zabaw, boisko zielone oraz 

ogródek. 

15.00- 15.30 Podwieczorek 

15.30- 16.30 Zajęcia plastyczne- “Wymarzone i bezpieczne wakacje”- plakat przewodni 

wakacji 

Zajęcia plastyczne rozwijają kreatywność dzieci i dają im możliwość ekspresji. Wspólne 

tworzenie plakatu to także doskonała możliwośc integracji dla grupy danego turnusu oraz 

wychowawcy. Plakaty będą stanowić element wystawy wraz z innymi pracami uczestników 

półkolonii. 
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WTOREK 

 
 
6.30- 8.30 Gromadzenie się dzieci, zabawy integracyjne i zespołowe 

Po pozostawieniu dzieci przez opiekunów jest to czas, w którym grupa ma możliwość poznania 

wychowawcy oraz innych uczestników danego turnusu. Dzieci poznają się wzajemnie, mają 

możliwość nawiązania kontaktów koleżeńskich poprzez wspólną zabawę. 

8.30- 9.00 Śniadanie 

9.00- 10.00 Angielski przez zabawę- “Idziemy na zakupy” 

Uczymy uczestników półkolonii angielskiego poprzez zabawę, a  nauczyciele zwracają się do 

dzieci w języku angielskim zawsze wtedy, kiedy jest to podyktowane dobrą zabawą. Dzięki 

temu angielski przestanie być dla uczestników półkolonii językiem obcym, a stanie się 

codziennym sposobem komunikacji. 

10.00- 10.30 Zajęcia sportowo -taneczne 

Zajęcia sportowe dla dzieci to doskonały sposób, by wcielić w życie powiedzenie „W zdrowym 

ciele zdrowy duch”. Na zajęciach sportowych dzieci mogą: poznać nowe dyscypliny, gry 

sportowe i zasadę gry Fair Play, wykorzystywać nietypowe przybory do zabaw ruchowych. 

Pokonują najróżniejsze tory przeszkód i samodzielnie je tworzą, rozwijają swoje 

zainteresowania sportowe. Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych kroków i figur 

tanecznych, które wykorzystywane są później w choreografii. Dzieci pracują także nad 

poprawną sylwetką, rozwojem słuchu i poczucia rytmu. Uczestnictwo w zajęciach pomaga 

przełamać lęk, nieśmiałość, podnosi poczucie własnej wartości, pozwala wyrazić uczucia  

i emocje, których dzieci czasem nie potrafią nazwać. 
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10.30-11.00 Wizyta strażaka z psem- o zwierzętach w służbie ludziom 

Placówkę odwiedzi Strażak z psem ratowniczym i opowie o swojej pracy. Dzieci będą miały 

okazję pobawić się z wyszkolonym czworonogiem, ale także poznać trudy pracy tego duetu. 

Spotkanie będzie miało charakter edukacyjny i w dużej mierze przedstawi dzieciom zasady 

bezpiecznego wypoczynku w trakcie wakacji. 

11.00- 11.30 Drugie śniadanie 

11.30- 13.00 „Zielona szkoła- co skrywa las” 

Są to zajęcia na świeżym powietrzu pod dachem przy stolikach, gdzie dzieci mogą wykonywać 

różne zadania ekologiczne i przyrodnicze. Celem “Zielonej szkoły” jest przybliżenie dzieciom 

otaczających ich ekosystemów i aktywne obcowanie z lasem, który znajduje się tuż obok 

placówki. 

13.00- 14.00 Obiad i odpoczynek 

14.00-15.00 Gry i zabawy na świeżym powietrzu 

Dobrej zabawie i wzajemnej integracji dzieci służy przebywanie na świeżym powietrzu. 

Uczestnicy półkolonii mają do dyspozycji w tym celu ogromny plac zabaw, boisko zielone oraz 

ogródek. 

15.00- 15.30 Podwieczorek 

15.30- 16.30 Zajęcia prozdrowotne i plastyczne- “Jak dbać o zdrowie swoje i kolegów” 

Zajęcia plastyczne rozwijają kreatywność dzieci i dają im możliwość ekspresji. Wspólne dbanie 

o zdrowie to także doskonała możliwość integracji dla grupy danego turnusu oraz 

wychowawcy. Dzieci stworzą własną piramidę żywienia i pomysły na aktywne spędzanie czasu. 
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ŚRODA 

 
 
6.30- 8.30 Gromadzenie się dzieci, zabawy integracyjne i zespołowe 

Po pozostawieniu dzieci przez opiekunów jest to czas, w którym grupa ma możliwość poznania 

wychowawcy oraz innych uczestników danego turnusu. Dzieci poznają się wzajemnie, mają 

możliwość nawiązania kontaktów koleżeńskich poprzez wspólną zabawę. 

8.30- 9.00 Śniadanie 

9.00- 11.00 WYCIECZKA -Ogród Botaniczny 

Dzieci wraz z wychowawcą udadzą się podstawionym autokarem do ogrodu botanicznego. 

Eksplorowanie porzyrody to coś, co dzieci lubią najbardziej. W ogrodzie botanicznym prócz 

kontaktu z naturą, poznawaniu roślin, drzew i zwierząt uczestnicy będą mieli okazję wziąć 

udział w zabawach na świeżym powietrzu: będzie to piknik z różnymi zadaniami ruchowymi  

i edukacyjnymi. 

11.00- 11.30 Drugie śniadanie 

11.30- 13:00 Zajęcia z Lego Education 

LEGO® Learning System to kompletny system dydaktyczny opracowany w myśl zasady „nauka 

poprzez zabawę”. Dzięki naciskowi na kreatywność, współpracę i krytyczne myślenie 

rozwiązania edukacyjne LEGO Education wzmacniają pewność siebie oraz rozwijają 

umiejętności przydatne w dorosłym życiu.  

13.00- 14.00 Obiad i odpoczynek 

 

14.00-15.00 Gry i zabawy na świeżym powietrzu 
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Dobrej zabawie i wzajemnej integracji dzieci służy przebywanie na świeżym powietrzu. 

Uczestnicy półkolonii mają do dyspozycji w tym celu ogromny plac zabaw, boisko zielone oraz 

ogródek. 

15.00- 15.30 Podwieczorek 

15.30- 16.30 Zajęcia językowe i plastyczne- tworzymy sklep w Anglii  

Połączenie zajęć plastycznych z nauką języka angielskiego. Dzieci będą miały możliwość 

stworzenia sklepu w Anglii, gdzie wszystkie sprzedawane produkty będą miały angielskie 

nazwy. Uczestnicy półkolonii będą tworzyć scenki dotyczące robienia zakupów i sprzedaży, aby 

nabrały pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim. 
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CZWARTEK 

 
 
6.30- 8.30 Gromadzenie się dzieci, zabawy integracyjne i zespołowe 

Po pozostawieniu dzieci przez opiekunów jest to czas, w którym grupa ma możliwość poznania 

wychowawcy oraz innych uczestników danego turnusu. Dzieci poznają się wzajemnie, mają 

możliwość nawiązania kontaktów koleżeńskich poprzez wspólną zabawę. 

8.30- 9.00 Śniadanie 

9.00- 10.00 Zajęcia z języka migowego i sztuczki logopedyczne 

Poprawna wymowa to dobra komunikacja, której nie może zabraknąć do prawidłowego 

rozwoju dziecka. Dlatego też wśród zajęć rozwijających znalazły się zajęcia logopedyczne  

z elementami języka migowego. 

10.00- 10.30 Zajęcia sportowo -taneczne 

Zajęcia sportowe dla dzieci to doskonały sposób, by wcielić w życie powiedzenie „W zdrowym 

ciele zdrowy duch”. Na zajęciach sportowych dzieci mogą: poznać nowe dyscypliny, gry 

sportowe i zasadę gry Fair Play, wykorzystywać nietypowe przybory do zabaw ruchowych. 

Pokonują najróżniejsze tory przeszkód i samodzielnie je tworzą, rozwijają swoje 

zainteresowania sportowe. Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych kroków i figur 

tanecznych, które wykorzystywane są później w choreografii. Dzieci pracują także nad 

poprawną sylwetką, rozwojem słuchu i poczucia rytmu. Uczestnictwo w zajęciach pomaga 

przełamać lęk, nieśmiałość, podnosi poczucie własnej wartości, pozwala wyrazić uczucia  

i emocje, których dzieci czasem nie potrafią nazwać. 

10.30-11.00  
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11.00- 11.30 Drugie śniadanie 

11.30- 13.00 „Zielona szkoła” i zajęcia językowe- co nas otacza, gdybyśmy byli w Anglii 

Są to zajęcia na świeżym powietrzu pod dachem przy stolikach, gdzie dzieci mogą wykonywać 

różne zadania językowe. Celem “Zielonej szkoły” jest przybliżenie dzieciom otaczającej ich 

rzeczywistości w języku angielskim. 

13.00- 14.00 Obiad i odpoczynek 

14.00-15.00 Gry i zabawy na świeżym powietrzu 

Dobrej zabawie i wzajemnej integracji dzieci służy przebywanie na świeżym powietrzu. 

Uczestnicy półkolonii mają do dyspozycji w tym celu ogromny plac zabaw, boisko zielone oraz 

ogródek. 

15.00- 15.30 Podwieczorek 

15.30- 16.30 Zajęcia ekologiczno- plastyczne- zasady małego ekologa 

Zajęcia plastyczne rozwijają kreatywność dzieci i dają im możliwość ekspresji. Wspólne dbanie 

o ekologię to także doskonała możliwość integracji dla grupy danego turnusu oraz 

wychowawcy. Dzieci stworzą własny dekalog ekologicznych postaw i nawyków. 
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PIĄTEK 

 
 

6.30- 8.30 Gromadzenie się dzieci, zabawy integracyjne i zespołowe 

Po pozostawieniu dzieci przez opiekunów jest to czas, w którym grupa ma możliwość poznania 

wychowawcy oraz innych uczestników danego turnusu. Dzieci poznają się wzajemnie, mają 

możliwość nawiązania kontaktów koleżeńskich poprzez wspólną zabawę. 

8.30- 9.00 Śniadanie 

9.00- 11.00 WYCIECZKA Centrum Squasha Hasta La Vista 

W Centrum Squasha dzieci będą miały okazję poznać nowe dyscypliny sportowe: squasha, 

badmintona, tenis stołowy. Zajęcia będą przeprowadzone w formie treningu z elementami 

zabaw zespołowych. Następnie dzieci będą miały okazję wziąć udział w miniturnieju  

z nagrodami. 

11.00- 11.30 Drugie śniadanie 

11.30- 13:00 Zajęcia z Lego Education 

LEGO® Learning System to kompletny system dydaktyczny opracowany w myśl zasady „nauka 

poprzez zabawę”. Dzięki naciskowi na kreatywność, współpracę i krytyczne myślenie 

rozwiązania edukacyjne LEGO Education wzmacniają pewność siebie oraz rozwijają 

umiejętności przydatne w dorosłym życiu.  

13.00- 14.00 Obiad i odpoczynek 

14.00- 15.00 „Zielona szkoła- co kryje ogród” 

Są to zajęcia na świeżym powietrzu pod dachem przy stolikach, gdzie dzieci mogą wykonywać 

różne zadania ekologiczne i przyrodnicze. Celem “Zielonej szkoły” jest przybliżenie dzieciom 

otaczających ich ekosystemów i aktywne obcowanie z ogrodem, który znajduje się na terenie 

przyległym do placówki. 
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15.00- 15.30 Podwieczorek 

15.30- 16.30 Oficjalne zakończenie półkolonii 

Uczestnicy danego turnusu tworzyć będą plakat, na którym każde dziecko zostawi swój ślad. 

Plakaty będą stanowić element wystawy placówki. W trakcie zakończenia dzieci otrzymają 

dyplomy i drobne upominki, wykonane zostaną pamiątkowe zdjęcia. 

 

 

  


