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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- 9.30 Zajęcia sportowe  

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.  
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9.30-11.00 Wizyta zoologa  

Zoolog wraz ze swoimi towarzyszami- niewielkimi zwierzątkami, np. myszkami, jaszczurkami, 

ślimakami, pająkami przeprowadzi zajęcia dla dzieci, na których będą miały okazję nie tylko 

poznać życie codzienne zwierzątek, ale także obowiązki związane z posiadaniem zwierzęcia, 

np. Regularne karmienie, pielęgnacja, dodatkowe akcesoria i wyposażenie. Zoolog przybliży 

także cechy danego gatunku, budowę, jak wyglądają relacje z człowiekiem i innymi 

zwierzętami. 

11.00- 11.30 Drugie śniadanie 

11.30- 13.00 Skrzydlata Ferajna- sowia lekcja 

Do Ekolucky zawitają skrzydlaci goście. W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się o ciekawych 

historiach związanych z sowami i tym, dlaczego są tak ważne w naszej kulturze. Opiekunowie 

omówią również budowę, zwyczaje i gatunki tych wyjatkowych zwierząt. Zaprezentują także, 

w jaki sposób należy je chronic. Dzieci będą miały możliwość zrobienia zdjęcia z sowami, a 

także otrzymają dyplomy i bilety wstępu do Skrzydlatej Ferajny, gdzie stacjonuje blisko 100 

gsatunków różnorodnych ptaków.  

13.00- 14.00 Obiad i odpoczynek 

14.00-15.00 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.  

15.00- 15.30 Podwieczorek 

15.30- 16.30 Zabawy integracyjne i zepołowe  
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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 Pierwsza pomoc dla dzieci 

Doświadczony Ratownik Medyczny przeprowadzi instruktaż przy użyciu fantamów, w jaki 

sposób należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Zostaną przypomniane numery 

alarmowe, sposoby zachowań w trakcie niebezpiecznych zdarzeń, ale również praktyczne 

metody opatrywania ran i oparzeń.   

10.00- 11.00 Język angielski 

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. 

11.00- 11.30 Drugie śniadanie 
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11.30- 13.00 Zajęcia krawieckie 

Dzieci będą miały możliwość poznania podstawowych czynności krawieckich takich jak 

przyszycie guzika, podstawowe szwy, zdjęcie miary, wycięcie kroju. Każdy z uczestników zajęć 

będzie tworzył swoją maskotkę 

13.00- 14.00 Obiad i odpoczynek 

14.00-15.00 Zajęcia taneczne  

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 

15.00- 15.30 Podwieczorek 

15.30- 16.30 Zabawy integracyjne i zepołowe 
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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 “Lepiej zapobiegać niż leczyć”- zajęcia z Pielęgniarką 

Dzieci w trakcie zajęć dowiedzą się, w jaki sposób dbać o własne zdrowie i zdrowie swoich 

bliskich. Pani Pielęgniarka przybliży im zasady zdrowego odżywiania, walory aktywności 

fizycznej, a także znaczenie higieny fizycznej i psychicznej w codziennym funkcjonowaniu.  

10.00-11.00 Zajęcia sportowe  

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.  

11.00- 11.30 Drugie śniadanie 
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11.30- 13:00 Chemiczne i fizyczne zajęcia laboratoryjne 

Na zajęciach chemicznych uczymy się przez zabawę i doświadczenia. Dzieci same wykonują 

eksperymenty pod czujnym okiem wykwalifikowanego nauczyciela. Dzięki zajęciom 

w “laboratorium chemicznym” mają szansę stać się Naukowcami, a  fizyka i chemia nie będzie 

im straszna. 

13.00- 14.00 Obiad i odpoczynek 

14.00-15.00 Spektakl teatralny “Próba” 

Agencja artystyczna “Galana” z Krakowa przedstawi spektakl “Próba”, który obrazować 

będzie sposób realizacji przedstawień teatralnych.  

15.00- 15.30 Podwieczorek 

15.30- 16.30 Zabawy integracyjne i zepołowe 
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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 Kodowanie i programowanie 

Kodowanie i programowanie bez użycia komputera- czy to możliwe? Jak najbardziej! Dzieci 

będa miały możliwość zapoznania się z nowymi pojęciami i procesami. Zabawy w kodowanie 

rozwijają logiczne myślenie, analizowanie zjawisk, formułowanie poleceń.  Wykorzystuje się 

do tego różnego rodzaju klocki i figury, a efektem jest zawsze dobra zabawa. 

10.00- 11.00 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. 

11.00- 11.30 Drugie śniadanie 
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11.30- 12.30 Zajęcia sportowe  

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.  

12.30- 13.00 Język angielski 

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. 

13.00- 14.00 Obiad i odpoczynek 

14.00-15.00 Zajęcia taneczne  

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 

15.00- 15.30 Podwieczorek 

15.30- 16.30 Zabawy integracyjne i zepołowe 
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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 Chemiczne i fizyczne zajęcia laboratoryjne 

Na zajęciach chemicznych uczymy się przez zabawę i doświadczenia. Dzieci same wykonują 

eksperymenty pod czujnym okiem wykwalifikowanego nauczyciela. Dzięki zajęciom 

w “laboratorium chemicznym” mają szansę stać się Naukowcami, a  fizyka i chemia nie będzie 

im straszna. 

13.00- 14.00 Obiad i odpoczynek 
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14.00- 15.00 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.  

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. 

 

 

  


