HARMONOGRAM ZAJĘĆ PÓŁKOLONII

Kolorowe lato
Turnus I: 27.06.2022 - 1.07.2022
Poniedziałek 27.06.2022 - Barwny świat
7.00 - 8.00 - Schodzenie się dzieci - podział na grupy
8.00 – 8.15
Śniadanie grupy I, II, III
8.15 – 8.30
Śniadanie grupy IV, V, VI, VII
Zajęcia w grupach (przed śniadaniem gr I, II, III. Po śniadaniu gr IV, V, VI, VII)
 Bezpieczne lato
- zapoznanie uczestników z rozkładem dnia i regulaminem półkolonii
- przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w szkole i w terenie
- zapoznanie z drogą ewakuacji
 Barwny świat nauki - warsztaty chemiczne - Science Lab
Gr I, II – 8.30 - 9.40
Gr III, IV – 9.45 - 10.55
Gr V-VI – 11.00 - 12.10
Zajęcia w grupach (przed lub po warsztatach)
 Na dobry początek - zabawy integrujące grupę
 Przygodę czas zacząd
- wprowadzenie w tematykę półkolonii: Kolorowe lato
- wymyślenie nazwy grupy i okrzyku
 Pomysłowa głowa - zajęcia kreatywne, origami
 Odpoczynek, przygotowanie do obiadu
12.00 – 12.30
Obiad grupy I, II, III, VII
12.30 – 13.00
Obiad grupy IV, V, VI
 Relaks poobiedni
 Barwny świat nauki - warsztaty chemiczne - Science Lab
Gr VII – 12.30 - 13.25
Zajęcia w grupach I-VI
 Łamigłówki sprytnej główki – zagadki, quizy, łamigłówki
 Aktywny dzieciak - gry i zajęcia świetlicowe, gry planszowe, gry zręcznościowe
Zajęcia w grupach I-VII (gr VII po warsztatach)
W zależności od pogody:
 Zabawy podwórkowe - zabawy na placu zabaw/Raz, dwa, trzy, skaczesz ty – gry
korytarzowe
Podsumowanie dnia - Grupy I-VII

 Kolorowe lody – poszukiwanie ukrytej w sali gałki lodów z kartonu, wspólne ozdabianie i
zawieszenie jej na tablicy.
Wychowawca ukrywa w sali gałkę lodów, dzieci jej szukają, kolorują i przyczepiają do tablicy
 Krąg przyjaźni – podsumowanie dnia

Wtorek 28.06.2022 - Wakacyjne marzenia
7.00 - 8.00 - Schodzenie się dzieci
8.00 – 8.15
Śniadanie grupy I, II, III
8.15 – 8.30
Śniadanie grupy IV, V, VI, VII
Zajęcia w grupach (przed śniadaniem gr I, II, III. Po śniadaniu gr IV, V, VI, VII)
 Na dobry początek - zabawy integrujące grupę
 Kraina Marzeo - wyjście do sali zabaw
Gr I - VII – 9.30 - 11.30
Wyjście ze szkoły ok. 9.00, powrót ok. 12.00
 Odpoczynek, przygotowanie do obiadu
12.00 – 12.30
Obiad grupy I, II, III
12.30 – 13.00
Obiad grupy IV, V, VI, VII
 Relaks poobiedni
Zajęcia w grupach I-VII:
W zależności od pogody:
 Zabawy podwórkowe - zabawy na placu zabaw/Raz, dwa, trzy, skaczesz ty – gry
korytarzowe
 Barwy lata – warsztaty malarskie (malowanie w plenerze, malowane kamienie, zabawy
plamą itp.)
Podsumowanie dnia - Grupy I-VII:
 Kolorowe lody – poszukiwanie ukrytej w sali gałki lodów z kartonu, wspólne ozdabianie i
zawieszenie jej na tablicy
 Krąg przyjaźni – podsumowanie dnia

Środa 29.06.2022 – Wielka wyprawa
7.00 - 8.00 - Schodzenie się dzieci
8.00 – 8.15
Śniadanie grupy I, II, III
8.15 – 8.30
Śniadanie grupy IV, V, VI, VII

Zajęcia w grupach (przed śniadaniem gr I, II, III. Po śniadaniu gr IV, V, VI, VII)
 Na dobry początek - zabawy integrujące grupę
 Jura Park – całodzienna wycieczka do Bałtowa
- zwiedzanie Jura Parku
- zwiedzanie Zwierzyoca Górnego i Dolnego
Wyjazd ok. 9.00, zajęcia 10.30-14.00, powrót ok. 15.30
Podwieczorek, suchy prowiant
Podsumowanie dnia - Grupy I-VII:
 Kolorowe lody – poszukiwanie ukrytej w sali gałki lodów z kartonu, wspólne ozdabianie i
zawieszenie jej na tablicy.
 Krąg przyjaźni – podsumowanie dnia

Czwartek 30.06.2022 – Letnie kino
7.00 - 8.00 - Schodzenie się dzieci
8.00 – 8.15
Śniadanie grupy I, II, III
8.15 – 8.30
Śniadanie grupy IV, V, VI, VII
Zajęcia w grupach (przed śniadaniem gr I, II, III. Po śniadaniu gr IV, V, VI, VII)
 Na dobry początek - zabawy integrujące grupę
 Letnie kino – wyjście do kina Grupy I-VII
Wyjście ok. 9.00, seans: Buzz Astral ( 9.30- ok. 11.30)
 Odpoczynek, przygotowanie do obiadu
12.00 – 12.30
Obiad grupy I, II, III
12.30 – 13.00
Obiad grupy IV, V, VI, VII
 Relaks poobiedni
Zajęcia w grupach I-VII
W zależności od pogody:
 Zabawy podwórkowe - zabawy na placu zabaw/Raz, dwa, trzy, skaczesz ty – gry
korytarzowe
 Łamigłówki sprytnej główki – zagadki, quizy, łamigłówki
 Bystre oko, czysty umysł - malowanki antystresowe, zajęcia plastyczno-techniczne
Podsumowanie dnia - Grupy I-VII
 Kolorowe lody – poszukiwanie ukrytej w sali gałki lodów z kartonu, wspólne ozdabianie i
zawieszenie jej na tablicy
 Krąg przyjaźni – podsumowanie dnia

Piątek 1.07.2022 – Letnia Olimpiada Sportowa
7.00 - 8.00 - Schodzenie się dzieci
8.00 – 8.15
Śniadanie grupy I, II, III
8.15 – 8.30
Śniadanie grupy IV, V, VI, VII
Zajęcia w grupach (przed śniadaniem gr I, II, III. Po śniadaniu gr IV, V, VI, VII)
 Na dobry początek - zabawy integrujące grupę
 Letnia Olimpiada Sportowa Gr. I-VII
9.00 - 11.00 - Gry i zabawy sportowe z elementem rywalizacji (na dworze lub w sali
gimnastycznej)
Zajęcia w grupach I-VII
 Pomysłowa głowa - zajęcia kreatywne, origami
 Odpoczynek, przygotowanie do obiadu
12.00 – 12.30
Obiad grupy I, II, III
12.30 – 13.00
Obiad grupy IV, V, VI, VII
 Relaks poobiedni.
Zajęcia w grupach I-VII:
W zależności od pogody:
 Aktywny dzieciak - gry i zajęcia świetlicowe, gry planszowe, gry zręcznościowe
 Bystre oko, czysty umysł - malowanki antystresowe, zajęcia plastyczno-techniczne
Podsumowanie dnia - Grupy I-VII:
 Kolorowe lody – poszukiwanie ukrytej w sali gałki lodów z kartonu, wspólne ozdabianie i
zawieszenie jej na tablicy.
 Krąg przyjaźni - zabawy na zakooczenie, podsumowanie półkolonii, wręczenie dyplomów,
paczek.

