
 

 

 

Dzień 6 / 4.02.2013 

„W zdrowym ciele zdrowy duch i świeży umysł” 

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

temat zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Wyjazd lodowisko do Nysy i odwiedzenie 

biblioteki.  

1. 8:35 Apel rozpoczynający dzień: 

- przygotowanie do wyjazdu, 

- wyjazd do Nysy 8:45 

2. 9.15 – 10:15 Pobyt  na lodowisku - nauka jazdy na łyżwach, zabawy na lodzie. 

3. 10:20. Powrót 

4. 10:35 Drugie śniadanie 

5. 10:50 Zajęcia, gry i zabawy na świeżym powietrzu. 

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

 

Dzień 7 / 5.02.2013 

„ W świecie X Muzy” 

W tym dniu półkolonii wszyscy uczestnicy odwiedzą muzeum w Nysie, aby tam poznać lepiej kulturę 

regionu, w którym żyją. Wezmą udział w warsztatach organizowanych przez tę instytucję. Uczestnicy 

półkolonii po dzisiejszej wycieczce mają nauczyć się, że dobra zabawa to taka, w której nie krzywdzę 

siebie ani innych, że dobrze można się bawić również bez środków odurzających .  

1. 8:35 Apel rozpoczynający dzień: 

- powitanie uczestników, zapoznanie z tematem dnia; 

2. 8:45 Wyjazd do Nysy 

3. 9:15 – 10:45  Zwiedzanie Muzeum, udział w zajęciach nt. z historią fotografii. 

4. 10:45. Drugie śniadanie. 

5. 11:00  Seans filmowy – wg repertuaru. 

6. 12:59 Powrót 

7. 13: 20 Zakończenie siódmego dnia półkolonii.  

 

Dzień 8 / 6.02.2013 

 „Potrafię się dobrze bawić zawsze i wszędzie” 

W tym dniu półkolonii wszyscy uczestnicy po wczorajszym seansie filmowym. będą rozmawiać na 

temat: Uczucia i emocje (przeciwdziałanie postawom destrukcyjnym) i może coś stworzyć? 

1.  9:00 Apel rozpoczynający dzień drugi półkolonii: 

- powitanie uczestników, zapoznanie z tematem dnia; 

- pogadanka na temat kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych; 

- zachęta do życzliwego traktowania siebie nawzajem oraz otwartości na dzisiejsze atrakcje. 

2.  9:15 Pogadanka na temat: Uczucia i emocje (przeciwdziałanie postawom destrukcyjnym). 



3.  10:15 Drugie śniadanie 

4.  10:30 Zajęcia, gry i zabawy, w tym na świeżym powietrzu. 

5.  12:25 - 13:00 Podsumowanie dnia, zakończenie ósmego dnia półkolonii 

 

Dzień 9 / 7.02.2013 

 „ 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. 10:10 Powrót 

4. 10:30 Drugie śniadanie 

1. 10:45 Zajęcia, gry i zabawy. 

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

 

Dzień 10 / 8.0.2013 

„Cieszę się z tego, co daje mi świat” 

Zajęcia o tematyce przyrodniczej -  celem jest rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi oraz 

uświadomienie dzieciom atrakcyjności regionu, w którym żyją.  

Pogadanki przeprowadzone z uczestnikami w tym dniu dotyczyć będą szacunku wobec otaczającego nas 

świata oraz zagadnień ekologicznych.  

1. 9:00 Apel rozpoczynający ostatni dzień półkolonii: 

- powitanie uczestników, zapoznanie z tematem dnia; 

- pogadanka na temat kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych; 

2. 9:15 - Zajęcia przyrodnicze. 

3. 10:45 Drugie śniadanie. 

4. 11:00 Zajęcia plastyczne z zastosowaniem rożnych materiałów i technik (glina, papier, masa solna) 

- moje wrażenia z pobytu na półkolonii 

5. 12:20 Apel podsumowujący przebieg półkolonii: 

- podziękowania wszystkim uczestnikom, 

- nagrody i wyróżnienia, 

- wspólne wykonanie wystawy prac. 

6. 13:00 Zakończenie półkolonii. 
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