
 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PÓŁKOLONII W PSP NR 9 W RADOMIU 

W TERMINIE 03.07. – 07.07.2017r. 

 

 

Data  Zadania do wykonania Uwagi  

03.07.2017 r. 

poniedziałek 

 

 Zapoznanie nowych uczestników z rozkładem dnia i regulaminem 

półkolonii oraz przepisami bhp i p. pożarowymi oraz 

przeprowadzenie pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa podczas 

wakacji. 

 Warsztaty kulinarne w restauracji La Spezia–(grupa I, II) 

 Wyjście do Hula Parku – (grupa III, IV) 

 Wyjście do świetlicy Pinezka – (grupa V, VI) 

 Zabawy na świeżym powietrzu – mecz piłki nożnej, tor przeszkód, 

zawody sportowe. 

Uczestnicy 

podzieleni są na 

6 grup z 

uwzględnieniem  

wieku. 

 

10.00 – 11.30 

10.30 – 11.30 

10.00 – 12.00 

04.07.2017r. 

wtorek 

 Wyjście do multikina na film w 2D Gru, Dru i Minionki. 

 Gra w podchody na terenie przyszkolnym. 

 Zajęcia w grupach: gry planszowe, układanie puzzli, zajęcia  

plastyczne, gra w podchody na terenie przyszkolnym. 

 

10.00 – 12.00 

05.07.2017r. 

środa 

 Wycieczka do Chęcin k/Kielc do Centrum Nauki Leonardo Da 

Vinci: 
- zwiedzanie wystawy „Człowiek niezwykła maszyna”, 

- udział w warsztatach przyrodniczych „Jak dwie krople wody”, 

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, 

- obiad 

- powrót do Radomia. 

Zbiórka godz. 

7.00 

Wyjazd o godz. 

7.10 

 
 

Powrót około 

godz. 15:30 

 

06.07.2017r. 

czwartek 

 Warsztaty kulinarne w restauracji La Spezia – (grupa III, IV) 

 Wyjście do Hula Parku – (grupa V, VI) 

 Wyjście do świetlicy Pinezka – (grupa I, II) 

 Konkurs plastyczny związany z wycieczką do Centrum Leonardo 

da Vinci 

 Międzygrupowe zawody sportowe 

10.00 – 11.30 

10.00 – 12.00 

10.00 – 12.00 

07.07.2017r. 

piątek 

 Warsztaty kulinarne w restauracji La Spezia – (grupa V, VI) 

 Wyjście do Hula Parku – (grupa I, II) 

 Wyjście do świetlicy Pinezka – (grupa III, IV) 

 Konkurs piosenki wakacyjnej 

 Gra w podchody na terenie przyszkolnym. 

 Zakończenie półkolonii, rozdanie nagród i dyplomów za udział  

w konkursach. 

10.00 – 11.30 

8.30 – 10.30 
10.00 – 12.00 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie półkolonii. 

 

 


