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PROGRAM  PÓŁKOLONII 
 

Turnus I  od 6 lipca 2015r. do 10 lipca 2015r. 
(W razie potrzeby organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.) 

 
PODZIAŁ DZIECI NA GRUPY NASTAPI W PIERWSZYM DNIU KAŻDEGO TURNUSU. 
data 

-temat 
zajęć 

 
godziny 

 
program zajęć   

Uwagi,  
w co dziecko powinno 
być zaopatrzone w 
danym dniu: 

06.07.2015r. 
(poniedziałek)  

 
 8.00– 16.00 
 
 

 Spotkanie organizacyjne, sprawdzenie obecności, 
podział na grupy. Ustalenie i podpisanie przez 
uczestników regulaminów półkolonii (zapoznanie z 
zasadami bezpiecznego wypoczynku). 

 
 WYJAZD DO KINA  HELIOS w Magnolii na 

projekcję filmową . 
 
 Zajęcia w grupach z wychowawcą 

 

 Nakrycie głowy,  
drugie śniadanie, 
picie 

 
Jeśli dziecko będzie 
chciało sobie kupić 
popcorn, picie, może 
zabrać ze sobą 
kieszonkowe. 

07.07.2015r. 
(wtorek) 
 
 

 8.00– 16.00 
 

 
 Zajęcia w grupach z wychowawcą 
 
Wycieczka autokarowa  do WIOSKI INDIAŃSKIEJ.. 
Zabawa z Indianami, zdobywanie sprawności, zabawy 
integracyjne, piknik. 
 
 
 Zajęcia w grupach z wychowawcą 
 

 Nakrycie głowy,  
drugie śniadanie, 
picie 
 

Jeśli dziecko będzie 
chciało sobie upiec 
kiełbaskę, parówkę itp. 
musi ją zabrać ze sobą we 
własnym zakresie.   
 

08.07.2015r. 
(środa) 
 
 

 8.00– 16.00 
 

 Zajęcia w grupach z wychowawcą 
 
 
 Wycieczka do HUMANITARIUM . Zwiedzanie 

wystawy, warsztaty .  Zajęcia w grupach z 
animatorami. 

 
 Zajęcia w grupach z wychowawcą 
 

 Nakrycie głowy,  
drugie śniadanie, 
picie 

 

09.07.2015r. 
(czwartek) 
 

 8.00– 16.00 
 

 Zajęcia w grupach z wychowawcą. 
 
Wyjazd do ZOO (zajęcia dydaktyczne tematyczne 
 + zwiedzanie , pobyt na placu zabaw, zwiedzanie 
AFRYKARIUM ). 
 
 Zajęcia w grupach z wychowawcą. 
 

 Nakrycie głowy,  
drugie śniadanie, 
picie 

 Można zabrać 
kieszonkowe na 
drobne wydatki 

 

10.07.2015r. 
(piątek) 
 
 

 8.00– 16.00 
 
 
 
 

 Zajęcia w grupach z wychowawcą 
 
 

 Wyjazd do Sali Zabaw BOBOLANDIA (całodzienny 
pobyt dzieci na placu zabaw) 
WSZYSTKIE GRUPY 

 
 Zajęcia w grupach  z wychowawcą. Zakończenie 
półkolonii. 

 Nakrycie głowy,  
drugie śniadanie, 
dużo picia!!!! 

 
 Skarpety na wejście 

do sali 
 Można zabrać 

kieszonkowe na 
drobne wydatki 
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TURNUS II  od 13 lipca 2015r. do 17 lipca 2015r. 

(W razie potrzeby organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.) 
 
PODZIAŁ DZIECI NA GRUPY NASTAPI W PIERWSZYM DNIU KAŻDEGO TURNUSU. 

data  
-temat       
 zajęć 

 
godziny 

 
program zajęć   

Uwagi,  
w co dziecko powinno 
być zaopatrzone w 
danym dniu: 

13.07.2015r. 
(poniedziałek) 
 
 
 

 8.00– 16.00 
 
 

 Spotkanie organizacyjne, sprawdzenie obecności, 
podział na grupy. Ustalenie i podpisanie przez 
uczestników regulaminów półkolonii (zapoznanie z 
zasadami bezpiecznego wypoczynku). 

 
 WYJAZD DO KINA  HELIOS w Magnolii na 

projekcję filmową . 
 
 Zajęcia w grupach z wychowawcą 

 

 Nakrycie głowy,  
drugie śniadanie, 
picie 

 
Jeśli dziecko będzie 
chciało sobie kupić 
popcorn, picie, może 
zabrać ze sobą 
kieszonkowe. 

14.07.2015r. 
(wtorek) 
 
 

 8.00– 16.00 
 

 
 Zajęcia w grupach z wychowawcą 
 
Wycieczka autokarowa  do WIOSKI INDIAŃSKIEJ.. 
Zabawa z Indianami, zdobywanie sprawności, zabawy 
integracyjne, piknik. 
 
 
 Zajęcia w grupach z wychowawcą 
 

 Nakrycie głowy,  
drugie śniadanie, 
picie 
 

Jeśli dziecko będzie 
chciało sobie upiec 
kiełbaskę, parówkę itp. 
musi ją zabrać ze sobą we 
własnym zakresie.   
 

15.07.2015r. 
(środa) 
 

 8.00– 16.00 
 

 Zajęcia w grupach z wychowawcą 
 
 
 Wycieczka do HUMANITARIUM . Zwiedzanie 

wystawy, warsztaty .  Zajęcia w grupach z 
animatorami. 

 
 Zajęcia w grupach z wychowawcą 
 

 Nakrycie głowy,  
drugie śniadanie, 
picie 

 

16.07.2015r. 
(czwartek) 
 
 

 8.00– 16.00 
 

 Zajęcia w grupach z wychowawcą. 
 
Wyjazd do ZOO (zajęcia dydaktyczne tematyczne 
 + zwiedzanie , pobyt na placu zabaw, zwiedzanie 
AFRYKARIUM ). 
 
 Zajęcia w grupach z wychowawcą. 
 

 Nakrycie głowy,  
drugie śniadanie, 
picie 

 Można zabrać 
kieszonkowe na 
drobne wydatki 

 

17.07.2015r. 
(piątek) 
 
 

 8.00– 16.00 
 
 
 
 

 Zajęcia w grupach z wychowawcą 
 
 

 Wyjazd do Sali Zabaw BOBOLANDIA (całodzienny 
pobyt dzieci na placu zabaw) 
WSZYSTKIE GRUPY 

 
 Zajęcia w grupach  z wychowawcą. Zakończenie 
półkolonii. 

 Nakrycie głowy,  
drugie śniadanie, 
dużo picia!!!! 

 
 Skarpety na wejście 

do Sali 
 
 Można zabrać 

kieszonkowe na 
drobne wydatki 

 
 

 
 



 3 

PÓŁKOLONIE - INFORMACJE DLA RODZICÓW 
 

 Na wszystkie wycieczki uczestnicy jeździć będą autokarami, w związku z tym bilety MPK 
NIE  BĘDĄ potrzebne. 

 Prosimy, aby każdego dnia dziecko wyposażone było w nakrycie głowy,  drugie śniadanie 
oraz w odpowiednią ilość picia!!!!!! 

 Prosimy, aby dzieci zbierały się każdego dnia pod szkołą, skąd będą odbierane przez 
nauczycieli prowadzących zajęcia o godzinie 8.00 

 Bardzo prosimy o punktualne odbieranie dzieci z półkolonii każdego dnia (do godz. 16.00), 
gdyż nauczyciele nie biorą odpowiedzialności za dzieci po godzinach trwania półkolonii. 

Z POZDROWIENIAMI, ORGANIZATORZY  
 

W razie pytań, proszę kierować się do p. Katarzyny Kasprzykowskiej 
 


