
                                                    
                                                     Ramowy plan półkolonii letnich   
                                                   w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

                                                   w Starych Załubicach 
 

  
Termin: 26 – 30.07.2021 r.   
Adresaci: dzieci z klas 1-4  
Prowadzący: Magdalena Sycik – kierownik półkolonii 
                         Agnieszka Piasecka -  wychowawca  
                         Agnieszka Kowalczyk – wychowawca  
                         Monika Chudzik - wychowawca  
Cele:   

• Stworzenie dzieciom miejsca bezpiecznego do aktywnego spędzania wolnego czasu,  
• Integrowanie środowiska rówieśniczego,  
• Kształtowanie odpowiedzialnej postawy za siebie i innych,  
• Rozwijanie aktywności fizycznej,  
• Rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie zainteresowań,  
• Promowanie zdrowego stylu życia,  
• Poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie  

  
Ramowy harmonogram dnia 

 

7.30 – 8.00 - zbiórka 

8.00 – 8.30 – śniadanie 

8.30 – 12:00 – zajęcia w grupach 

12:00-12:30 obiad 

12:30-15:00- zajęcia w grupach 

15:00-15:30- podwieczorek 

15:30-16:30 –podsumowanie zajęć 

Harmonogram ulega zmianie podczas wyjazdów na wycieczki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program półkolonii 
 
 

poniedziałek – opiekunowie: A. Piasecka, A. Kowalczyk  
- Otwarcie półkolonii. Przywitanie dzieci. Zapoznanie z programem zajęć.  
- Gry i zabawy integrujące grupę.  
- Gry i zabawy w języku angielskim.  
- Podsumowanie zajęć. Porządkowanie sali.  
  
wtorek – opiekun: A. Piasecka  
- Powitanie uczestników zapoznanie z planem dnia.  
-  Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wyjazdu na wycieczkę.   
-  Wyjazd do Kicin do gospodarstwa agroturystycznego.  
- Obiad w formie ogniska.   
- Gry planszowe, puzzle, tenis stołowy.  

/Bardzo prosimy o wyposażenie dzieci w odpowiednie ubrania, obuwie, nakrycia 

głowy, mile widziany płyn na komary/ 

 

środa – opiekunowie: A. Piasecka, M. Chudzik   
- Powitanie uczestników, zapoznanie z planem dnia.  
- „Sport to zdrowie” – zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów ROKiS  Radzymin 
oraz zabawy ruchowe na boisku (gra w piłkę nożną, zbijaka, badmintona, klasy, gumę).  
- Podsumowanie zajęć. 
  
czwartek -  opiekun: M. Chudzik  
- Powitanie uczestników, zapoznanie z planem dnia.  
-  Pogadanka na temat właściwego zachowania w miejscach publicznych.  
- Wyjazd do kina.  
- Zdrowo jem, zdrowo żyję – zajęcia i zabawy tematyczne 

  
piątek – opiekun: A. Kowalczyk  
Powitanie uczestników, zapoznanie z planem dnia.  
-  Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw w wodzie.   
-  Wyjazd na basen.   
/prosimy, aby każde dziecko miało na wyjazd: czepek, klapki, ręcznik oraz strój 
kąpielowy/kąpielówki/ 
- Turniej gier planszowych. 
- Uroczyste zakończenie półkolonii. Rozdanie dyplomów.  

 

Każdego dnia zapewniamy wyżywienie: 

- śniadanie, obiad i podwieczorek; 

- wodę do picia. 
 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie (z uwagi np. na pogodę lub inne niezależne od nas 

warunki). 

 


