
 

 

 

Dzień 1 / 28.01.2013 

„Lubię Ciebie i siebie. Dobrze nam ze sobą.” 

Przedstawienie opiekuna i uczestników. 

Zapoznanie z organizacją zajęć, ich rozkładem, planem imprez, wycieczek.  

Gry usprawniające komunikację, budujące poczucie bezpieczeństwa w grupie. Gry i zabawy 

integracyjne , mające na celu pobudzenie uczestników do śmiałego i aktywnego uczestnictwa zajęciach 

oraz umocnienie wśród nich poczucie akceptacji siebie i innych. Pierwszego dnia będą również 

odbywały się zajęcia uczące dzieci, jak w każdej chwili można w szybki i łatwy sposób zorganizować 

dobrą zabawę, nie potrzebując do tego dużych środków finansowych, a już na pewno żadnych używek. 

1. 9:00 Apel rozpoczynający turnus: 

- powitanie dzieci; 

- przedstawienie kadry; 

- zapoznanie z tematem półkolonii oraz tematem dnia; 

- zapoznanie z regulaminem półkolonii; 

- zapoznanie z programem półkolonii; 

- szczegółowe omówienie rozkładu dnia i tematyki zajęć; 

- omówienie zasad BHP, przeciwpożarowych oraz poruszania się po drogach. 

2. 9:30 Zajęcia  – gry i zabawy oraz tańce integracyjne dla wszystkich uczestników półkolonii – 

prowadzone przez wychowawcę. 

3. 11:00 Drugie śniadanie.  

4. 11:15 „Potrafię zrobić coś z niczego” - zajęcia techniczne z wykorzystaniem różnorodnych 

materiałów. 

5. 12:20  Prezentacja prac, uporządkowanie sali. 

6. 13:00 Zakończenie pierwszego dnia półkolonii.  

 

Dzień 2 / 29.01.2013 
 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 

Przedstawienie zasad  bezpiecznej jazdy na łyżwach  i zabaw na sztucznym lodowisku. Pogadanka na 

temat zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Wyjazd na lodowisko i do biblioteki                 

w Nysie.  
 

1. 8:35 Apel rozpoczynający dzień: 

- przygotowanie do wyjazdu, 

- wyjazd do Nysy 8:45 

2. 9.15 – 10:15 Pobyt  na lodowisku. 

- pogadanka na temat bezpiecznej jazdy na łyżwach, 

- nauka jazdy na łyżwach, zabawy na lodzie. 

3. 10:20 Drugie śniadanie. 

4. 10:30. – 12:00 Zajęcia w bibliotece pedagogicznej - niespodzianka. 

5. 12:05 Powrót. 

6. 12:20 Zajęcia, gry i zabawy. 

7. 12:50 – 13:00 Prace porządkowe, zakończenie drugiego dnia półkolonii. 

 

 



Dzień 3 / 30.01.2013 

„Sobą być jest najlepiej” 

 

Podczas tych zajęć uczestnicy będą mieli okazję szczególnej aktywności fizycznej – gry i zabawy 

ruchowe na świeżym powietrzu.  

Pogadanka na tematy, które mają na celu ukazanie, że człowiek, który jest pod wpływem „czegoś” 

przestaje być sobą, często nie panuje nad sobą, jego zachowanie wymyka się spod kontroli i robi 

rzeczy, których tak naprawdę nie chce. Dlatego warto być sobą i robić to, czego się rzeczywiście chce.  

1. 9:00 Apel rozpoczynający kolejny dzień półkolonii: 

- powitanie uczestników, zapoznanie z tematem dnia; 

- przypomnienie zasad poruszania się po drogach, BHP oraz przeciwpożarowych; 

- pogadanka na temat kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych; 

2. 9.15 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

3. 11:30 Drugie śniadanie 

4. 11.45 Warsztaty z profilaktyki uzależnień, w 3 dniu zdobywanie sprawności abstynenta poprzez 

wykonanie plakatów antyużywkowych i ich  prezentacja. 

5. 12: 50 – 13;00 Prace porządkowe, zakończenie trzeciego dnia półkolonii. 
 

 

Dzień 4 / 31.01.2013 

„ W wodzie czuję się jak ryba” 

Przedstawienie zasad bezpiecznej kąpieli i zabaw w wodzie w ramach pobytu dzieci na basenie. Nauka 

i doskonalenie umiejętności pływania w czasie pobytu na basenie. Wyjazd na basen do Nysy.  

1. 8:35 Apel rozpoczynający dzień: 

- przygotowanie do wyjazdu, 

- wyjazd do Nysy 8:45 

2. 9:15 – 10:00 Pobyt  na basenie 

- pogadanka na temat bezpiecznej kąpieli, 

- nauka pływania, zabawy w wodzie. 

3. 10:15  Powrót. 

4. 10:30 Drugie śniadanie. 

5. 10:45 Zajęcia, gry i zabawy. 

6. 12: 50 – 13;00 Prace porządkowe, zakończenie czwartego dnia półkolonii. 

 

 

Dzień 5 / 1.02.2013 

„Ruch to zdrowie, a praca wzbogaca” 

Podczas tych zajęć uczestnicy będą mieli okazję szczególnej aktywności fizycznej – gry i zabawy 

ruchowe na świeżym powietrzu.  

1. 9:00 Apel rozpoczynający dzień: 

- powitanie dzieci; 

- szczegółowe omówienie rozkładu dnia i tematyki zajęć; 

2. 9:15 Zajęcia  – gry i zabawy oraz tańce integracyjne dla wszystkich uczestników półkolonii – 

prowadzone przez wychowawcę. 

3. 10:40 Drugie śniadanie. 

4. 11:00 „Potrafię zrobić coś z niczego” - zajęcia techniczne z wykorzystaniem różnorodnych 

materiałów. 

5. 12:20  Prezentacja prac. Uporządkowanie sali. 

6. 13:00 Zakończenie 5-go dnia półkolonii.  

 


