
RAMOWY PLAN PRACY PÓŁZIMOWISKA W PSP NR 9 W RADOMIU  
W TERMINIE 01.02. – 12.02.2016 r. 

 
Data  Zadania do wykonania*  Uwagi  

01.02.2016 r. 
poniedziałek 

• Podział na grupy wychowawcze, wybór grupowych. 
• Zapoznanie uczestników z rozkładem dnia i regulaminem 

półkolonii oraz przepisami bhp i p. poŜarowymi. 
• Rozmowa wychowawców na temat Bezpieczeństwo dzieci podczas 

zabaw zimowych. 
• Zabawy integracyjne. 

Uczestnicy 
podzieleni są na 
5 grup z 
uwzględnieniem 
wieku. 

02.02.2016 r. 
wtorek 

• Pobyt w Mobilnym Planetarium.Udział dzieci w lekcji astronomii 
(grupa I, II, III, IV, V). 

• Zajęcia w grupach: gry planszowe, układanie puzzli, zajęcia 
plastyczne, zajęcia ruchowe. 

Na terenie 
szkoły 

03.02.2016 r. 
środa 

• Wyjście do MCSW Elektrownia na film pt: „Operacja Arktyka”. 
• Udział uczniów w warsztatach tematycznych związanych 

z obejrzaną bajką. 
• Zabawy ruchowe na świeŜym powietrzu. 
• Zajęcia w grupach: gry planszowe, układanie puzzli, zajęcia 

manualne. 

Wyj ście 8.30  
9.30 – 11.00 
11.00-12.00 
Powrót do 
szkoły 13.00 

04.02.2016 r. 
czwartek 

• Wycieczka do Gościńca Wiecha w Kawęczynie: 
• staropolskie powitanie przez gospodarza ubranego w strój ludowy 
• poczęstunek dzieci i opiekunów ciastem i herbatą 
• przejaŜdŜkę po terenie Gościńca zadaszonym wozem konnym lub saniami 
• zwiedzanie starej wiejskiej zagrody z izbą etnograficzną 
• spacer przez las do młyna wodnego i wiatraków 
• pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie monety pamiątkowej w kuźni 
• zajęcia w piekarni z pokazem przygotowywania chleba do wypieku 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek pod zadaszeniem 
• zabawa „dyskotekowa” w sali tanecznej. 

 
Wyjazd między 
08.00 a 08.30 
 
 
 
 
 
Powrót między 
15.30 a 16.00 

05.02.2016 r. 
piątek 

• Pobyt w Studiu Edukacji Artystycznej PINEZKA (grupa I, II, III). 
• Pobyt w Studiu Edukacji Artystycznej PINEZKA (grupa IV, V). 
• Konkurs wokalny. 

9.00 - 10.30 
11.00 – 12.30 

08.02.2016 r. 
poniedziałek 

• Wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej. 
• Udział uczniów w warsztatach tematycznych np.: Wyrób kwiatów 

 z bibuły, Ceramika, BiŜuteria Ludowa.  
• Zabawy ruchowe na świeŜym powietrzu. 

Wyjazd godz. 9.30 

10.00 – 13.00 
 
 

09.02.2016 r. 
wtorek 

• Wyjście do kina Helios na seans filmowy „Fistaszki”. 
• Zajęcia taneczne. 
• Konkurs plastyczny. 
 

10.00 – 12.00 

10.02.2016 r. 
środa 

• Pobyt w Centrum Zabawy HULA PARK  w Radomiu (grupa I, II, III, 
IV, V) . 

• Zajęcia artystyczne. 

 10.00 – 12.00 
 

11.02.2016 r. 
czwartek 

• Udział dzieci w warsztatach świecowych przeprowadzonych na 
terenie szkoły przez firmę szkoleniowo-usługową MammaLeo. 

• Konkurs taneczny. 

 
09.00 – 13.00 
 

12.02.2016 r. 
piątek 

• Olimpiada sportowa na sali gimnastycznej. 
• Podsumowanie konkursów, rozdanie nagród. 
• Zabawy ruchowe na świeŜym powietrzu. 

 

 
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie pracy półkolonii. 


