HARMONOGRAM ZAJĘĆ PÓŁKOLONII W PSP NR 9 W RADOMIU
W TERMINIE 1.07. – 5.07.2019 r.

Data

1.07.2019 r.
poniedziałek

2.07.2019 r.
wtorek

3.07.2019 r.
środa

4.07.2019 r.
czwartek

5.07.2019 r.
piątek

Zadania do wykonania
 Przypomnienie uczestnikom z rozkładu dnia i regulaminu
półkolonii oraz przepisów bhp i p. pożarowych.
 Quiz na temat Bezpieczna zabawa w domu i w terenie.
 Warsztaty kulinarne w La Spezii
 Lekcja biblioteczna w Publicznej Bibliotece nr 1 ul. Osiedlowa
 „Była sobie bajeczka” – układanie i ilustrowanie własnej bajki
 Gry i zabawy na powietrzu
 Wyjazd na Borki
- Park linowy ul. Bulwarowa – trasa Zwinka
- spacer nad zalewem,
- piknik
- „Co piszczy w trawie?” – praca plastyczna w plenerze
z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych;
 Turniej gier planszowych.
 Całodzienna wycieczka autokarowa do Dobieszyna
- zajęcia terenowe z leśnikiem na ścieżce edukacyjnej,
- „Mandala” – tworzenie mandali w środowisku leśnym
- ognisko z kiełbaskami,
- zabawy ruchowe na placu zabaw,
- gry sportowe.
 Wyjście do Centrum Nauki Atom ul. 1905 roku 21
- zwiedzanie wystawy
- pokaz naukowy
 „Mój super wynalazek” - kreatywne zajęcia plastyczno –
techniczne

Zajęcia muzyczne i teatralne, zabawy z chustą animacyjną
 Wyjście do Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia
ul. Kopernika 1
- oglądanie seansu filmowego
 Wyjście do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej ul Traugutta 51
- zwiedzanie garażu: oglądanie sprzętu gaśniczego, wozów
strażacki, prezentacja umiejętności strażaków
- zajęcia edukacyjne Bezpieczny Dom
 Rozgrywki sportowe na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej
 Konkurs plastyczny „ Bezpieczne wakacje”
 Rozstrzygnięcie konkursów kolonijnych, podsumowanie zajęć.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie półkolonii.

Uwagi
Uczestnicy do La
Spezii razem,
do biblioteki w 2
turach.

Uczestnicy
wyjeżdżają do
Parku linowego
w 2 turach. Czas
trwania wyjścia
ok 3 godz

Wyjazd ok. 9.00.
Powrót na godz.
15.00

Wyjazd ok. 9.00.
Powrót na godz.
12.00

Wszystkie grupy
uczestniczą
w seansie
filmowym, potem
nastąpi podział na
3 tury

