ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONIACH LETNICH
TYDZIEŃ I
24.06.2019r. – 28.07.2019r. SP-18
PONIEDZIAŁEK 24.06.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

08.00 – 08.45 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

Wychowawcy

08.45 – 09.00 Pogadanka nt zdrowego odżywiania.

Wychowawcy

Warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas wakacji prowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej.

Kierownik
Wychowawcy

Spotkanie organizacyjno – porządkowe, przydzielenie
09.30 – 11.00 do grup, zapoznanie z regulaminem. Wspólne
ustalenie kontraktu półkolonii.

Kierownik
Wychowawcy

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką
11.00 – 13.30 ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego
korzystania z kąpieli wodnej

Kierownik
Wychowawcy

09.00 – 09.30

13.30 – 14.00

Zabawy integracyjne na świetlicy Czynności
higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wychowawcy

14.00 – 14.30 Obiad.

Wychowawcy

14.30 – 14.40 Pogadanka na temat kultury spożywania posiłków.

Wychowawcy

14.40 – 15.00
15.00

Zabawa „ Na dobry początek”. Gry i zabawy
rekreacyjne na terenie placu zabaw

Wychowawcy

Czynności higieniczne i podwieczorek. Przekazanie
dzieci rodzicom.

Wychowawcy

WTOREK 25.06.2019r.
GODZINY
08.00 – 8.30
8.30
8.30 – 15.00

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

Wychowawcy

Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki,
zachowania się w autokarze, miejscach publicznych.

Wychowawcy

Wycieczka autokarowa - Wycieczka autokarowa
Zator Energylandia Bajkolandia w programie
Zabawa w strefie dziecięcej czyli prawdziwej krainie
marzeń wszystkich maluchów. Chcemy by nasze
kochane pociechy miały możliwość wybawienia się
na wielu atrakcjach, specjalnie im dedykowanych.
Wszystkie z urządzenia są bezpieczne i odpowiednio
udekorowane, aby przypominać jak najbardziej
bajkową krainę. Dodatkowo wiele z elementów
scenografii pełni rolę edukacyjną: dzieci będą mogły

Kierownik
Wychowawcy

zobaczyć figury bajkowych zwierzątek. Wyprawa do
tej krainy na pewno będzie niezapomnianym
przeżyciem!

15.00

Przekazanie dzieci rodzicom.

Kierownik
Wychowawcy

ŚRODA 26.06.2019r.
GODZINY
08.00 – 08.30

DZIAŁANIA
Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.
Konkurs plastyczny „ Moje wymarzone wakacje”

Wyjazd trolejbusem do Paprocan - w programie:
Wizyta w Rybaczówce ,ścieżka edukacyjna i grill z
08.30 – 11.00 pieczeniem kiełbasek. Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa podczas korzystania z środków
komunikacji miejskiej i w czasie ruchu drogowego.
11.00 – 13.00

Gry i zabawy na „Pirackim Placu Zabaw” nad
Jeziorem paprocańskim

Przejazd do SP 18 Przypomnienie zasad
13.00 – 13.30 bezpieczeństwa podczas korzystania z środków
komunikacji miejskiej i w czasie ruchu drogowego.
13.30 – 14.15

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
Obiad.

Pogadanka na temat zdrowej żywności. Zabawy
14.15 – 15.00 chustą animacyjną na boisku szkolnym.
Podwieczorek.

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE
Wychowawcy
Kierownik
Wychowawcy

Kierownik
Wychowawcy
Wychowawcy

Wychowawcy
Wychowawcy

CZWARTEK 27.06.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

08.00 – 08.30 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.
08.30 – 08.40
08.40 – 15.00

Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki,
zachowania się w autokarze, miejscach publicznych.

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE
Wychowawcy
Wychowawcy

Kierownik
Wycieczka autokarowa - Kino IMAX – seans filmowy Wychowawcy
,Sala zabaw MAXYMEK w Mysłowicach
IMAX - DOŚWIADCZENIE KINOWE
PRZEKRACZAJĄCE GRANICE WYOBRAŹNI
W tym kinie dzieci przeniosą się do innej epoki lub
galaktyki. Przebłysk akustycznej przezroczystości

dźwięku, która powoduje przyspieszone bicie serca.
Chwila w której zapomną o otaczającym świecie.
Sala Zabaw MAXYMEK
Największa w rejonie sala zabaw dla dzieci
Wyposażona w wielopoziomową konstrukcję,
zjeżdżalnie: falistą, rolkową, spiralną, baseny z
piłeczkami, dwie duże trampoliny, boisko do gry w
piłkę nożną, tor formuły, wieżę Spidermena. Dla
najmłodszych – kącik malucha wyposażony w
wielopoziomową konstrukcję z basenem z piłeczkami,
zjeżdżalnią, mini trampoliną

Wychowawcy
15.00

Przekazanie dzieci rodzicom.

PIĄTEK 28.06.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

08.00 –
08.30

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

08..30 –
08.40

Pogadanka nt bezpieczeństwa trakcie zajęć w Parku
Wodnym Tychy.
Wychowawcy
Kierownik

08.40 –
14.00

Wyjście do Wodnego Parku Tychy. Udział w zajęciach
„Misji H2O”To pełna wirtualnych przygód strefa
rekreacji i rywalizacji, w której wśród 30
multimedialnych stanowisk z dotykowymi ekranami i
sensorami ruchu oraz z 80 tysiącami wariacji w
zakresie scenariusza , każde dziecko znajdzie coś dla
siebie.

14.00 14.10

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wychowawcy

14.10 –
14.30

Obiad.

Wychowawcy

Podsumowanie pobytu, rozstrzygnięcie
współzawodnictwa w konkursach, wręczenie
dyplomów, nagród pamiątkowe dyplomy uczestnictwa
w półkolonii. Przekazanie dzieci rodzicom.

Kierownik
Wychowawcy

14.30 –
15.00

Wychowawcy

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONIACH LETNICH
TYDZIEŃ II
01.07.2019r. – 05.07.2019r. SP-18
PONIEDZIAŁEK 01.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

08.00 – 08.45 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

Wychowawcy

08.45 – 09.00 Pogadanka nt bezpieczeństwa w trakcie zajęć.

Wychowawcy

Spotkanie organizacyjno – porządkowe, przydzielenie
09.00 – 09.30 do grup, zapoznanie z regulaminem. Wspólne
ustalenie kontraktu półkolonii.

Kierownik
Wychowawcy

Warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas wakacji prowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej.

Wychowawcy

09.30 – 10.30

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką
10.30 – 13.15 ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego
korzystania z kąpieli wodnej

Kierownik
Wychowawcy

13.15 - 13.30

Wychowawcy

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

13.30 – 13.50 Obiad.

Wychowawcy

13.50 – 14.00 Pogadanka na temat kultury spożywania posiłków.

Wychowawcy

14.00 – 14.50

Zabawy „ Na dobry początek”. Gry i zabawy
rekreacyjne na terenie placu zabaw

14.50 – 15.00 Czynności higieniczne i podwieczorek.

Wychowawcy
Wychowawcy

WTOREK 02.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

08.00 – 08.30 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.
08.30 – 08.40

Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki,
zachowania się w autokarze, miejscach publicznych.

08.40 – 15.00
Wycieczka autokarowa -- Stacyjkowo – Rudy "Peron
2" i Dziecięcy Park Linowy "Stacyjkowo Rudy" to
nazwy najnowszych atrakcji, dla dzieci i turystów
odwiedzających wąski tor. Oba punkty znajdują się na
wschodniej ścianie rudzkiej kolejki (obszar za polem
przeznaczonym na ognisko). "Stacyjkowo Rudy" to
sieć kilkunastu elementów rekreacyjnych, połączonych
tunelem linowym, zawieszonym ponad 2 m nad
ziemią. Cała sieć tuneli przytwierdzona jest do drzew.
Wszystko razem tworzy ciekawą konstrukcję
wkomponowaną w naturalne elementy przyrody.
Tunele zawierają wiele niespodzianek dla dzieci, tak

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE
Wychowawcy
Wychowawcy
Wychowawcy
Kierownik

aby pokonanie całej trasy było nie tylko
przyjemnością, wysiłkiem i umiejętnością, ale również
stanowiło pewien element zaskoczenia. Obiekt
przeznaczony jest dla dzieci liczących od 3 do 13 lat.

15.00

Przekazanie dzieci rodzicom.

Wychowawcy

ŚRODA 03.07.2019r.
GODZINY
08.00 –
08.30

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

Wychowawcy

08.30 –
11.00

Wyjazd trolejbusem do Paprocan - w programie: Wizyta
w Rybaczówce ,ścieżka edukacyjna i grill z pieczeniem
kiełbasek. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa
podczas korzystania z środków komunikacji miejskiej i
w czasie ruchu drogowego.

Kierownik
Wychowawcy

11.00 13.00

Gry i zabawy na „Pirackim Placu Zabaw” nad Jeziorem
paprocańskim

Kierownik
Wychowawcy

13.00 13.30

Przejazd do SP 18 Przypomnienie zasad bezpieczeństwa
podczas korzystania z środków komunikacji miejskiej i
w czasie ruchu drogowego.

Wychowawcy

13.30 –
14.15

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
Obiad.

Wychowawcy

14.15 –
15.00

Pogadanka na temat zdrowej żywności. Zabawy chustą
animacyjną na boisku szkolnym. Podwieczorek.

Wychowawcy

CZWARTEK 04.07.2019r.

GODZINY

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALN
Y
ZA WYKONANIE

08.00 –
08.30

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

Wychowawcy

08.30 –
08.40

Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki,
zachowania się w autokarze, miejscach publicznych.

Wychowawcy

08.40- 15.00 Wycieczka autokarowa do Warowni w Pszczynie. To
wkraczanie w średniowieczny świat rycerzy, księżniczek
i baśniowych postaci, ukryty w samym sercu
pszczyńskich lasów. Na dzieci , czeka w Warowni moc
magicznych atrakcji. To doskonałe miejsce na zabawę
podczas pełnej przygód wycieczki , inspirowanej epoką
Średniowiecza.

Kierownik
Wychowawcy

15.00

Przekazanie dzieci rodzicom.

Wychowawcy

PIĄTEK 05.07.2019 r.

GODZINY

DZIAŁANIA

08.00 – 08.30 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.
08.30 – 08.40

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE
Wychowawcy

Pogadanka nt bezpieczeństwa trakcie zajęć w Parku
Wodnym Tychy.

Wyjście do Wodnego Parku Tychy. Udział w
zajęciach „Misji H2O”To pełna wirtualnych przygód
strefa rekreacji i rywalizacji, w której wśród 30
multimedialnych stanowisk z dotykowymi ekranami i
sensorami ruchu oraz z 80 tysiącami wariacji w
zakresie scenariusza , każde dziecko znajdzie coś dla
siebie. Strefa ta rozbudza ciekawość. To przestrzeń o
funkcji przede wszystkim edukacyjnej i poznawczej.
Nie zabrakło tam również elementów rozrywkowych,
które uczą przez dobrą zabawę. Strefa Edukacyjna
podzielona jest na pięć zróżnicowanych
scenograficznie stref tematycznych, układających się
w spójną trasę. Motywem przewodnim jest szeroko
08.40 – 14.00 rozumiany żywioł wody. Multimedialne stanowiska
pozwalają obcować z nauką i wiedzą na wiele
różnych sposobów. Wodna Akademia to kraina
wiedzy, która pozwoli znaleźć odpowiedzi na
nurtujące pytania i z pewnością zachwyci każdego
odwiedzającego. Na stanowiskach można sprawdzić
między innymi jak dźwięki rozchodzą się w wodzie,
na czym polega praca zegara wodnego, jak
zachowuje się woda na różnych powierzchniach, czy
kształt łodzi ma wpływ na jej prędkość i w jaki
sposób tworzą się wiry wodne. Po wizycie można
sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując quiz i
porównując swoje wyniki z innymi odwiedzającymi
Wodną Akademię.

Wychowawcy
Kierownik

14.00 – 14.10 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wychowawcy

14.10 – 14.30 Obiad.

Wychowawcy

Podsumowanie pobytu, rozstrzygnięcie
współzawodnictwa w konkursach, wręczenie
14.30 – 15.00 dyplomów, nagród pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa w półkolonii. Przekazanie dzieci
rodzicom.

Kierownik
Wychowawcy

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONIACH LETNICH
TYDZIEŃ III
08.07 – 12.07.2019r. SP-18
PONIEDZIAŁEK 08.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

08.00 – 08.45 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

Wychowawcy

08.45 - 09.00

Wychowawcy

Pogadanka nt bezpieczeństwa w trakcie zajęć.

Spotkanie organizacyjno – porządkowe, przydzielenie
09.00 – 09.30 do grup, zapoznanie z regulaminem. Wspólne
ustalenie kontraktu półkolonii.

Kierownik
Wychowawcy

Warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas wakacji prowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej.

Wychowawcy

09.30 – 10.30

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką
10.30 – 13.15 ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego
korzystania z kąpieli wodnej

Kierownik
Wychowawcy

13.15 – 13.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wychowawcy

13.30 – 13.50 Obiad.

Wychowawcy

13.50 – 14.00 Pogadanka na temat kultury spożywania posiłków.

Wychowawcy

14.00 – 14.50

Zabawa „ Na dobry początek”. Gry i zabawy
rekreacyjne na terenie placu zabaw

14.50 – 15.00 Czynności higieniczne i podwieczorek.

Wychowawcy
Wychowawcy

WTOREK 09.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

08.00 – 08.30 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.
08.30 – 08.40

Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki,
zachowania się w autokarze, miejscach publicznych.

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE
Wychowawcy
Wychowawcy

08.40 – 15.00 Wycieczka autokarowa na Jurę Krakowsko – Kierownik
Częstochowską do gospodarstwa agroturystycznego Wychowawcy
„Pod skałką” w Przybynowie. To jedna z
największych (jeśli nie największa) zagród
edukacyjnych w Polsce. Dzieci będą miały okazję
poznać walory wiejskiego życia, obcować ze
zwierzętami i doświadczać dotychczas nieodkrytych
przygód. Mini zoo pozwoli na bliski kontakt z jego
mieszkańcami: lamami, kozami, owcami, osiołkami
i innymi zwierzętami. Plac zabaw z dmuchańcami

dostarczy dzieciom mnóstwa atrakcji.
Wychowawcy
15.00

Przekazanie dzieci rodzicom.

ŚRODA 10.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

08.00 – 08.40

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

Wychowawcy
Kierownik
Wychowawcy

08.40 – 11.00

Wyjazd trolejbusem do Paprocan - w programie:
Wizyta w Rybaczówce, ścieżka edukacyjna i grill z
pieczeniem kiełbasek. Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa podczas korzystania z środków
komunikacji miejskiej i w czasie ruchu drogowego.

11.00 – 13.00

Gry i zabawy na „Pirackim Placu Zabaw” nad
Jeziorem paprocańskim

Kierownik
Wychowawcy

Przejazd do SP 18 Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa podczas korzystania z środków
komunikacji miejskiej i w czasie ruchu drogowego.

Wychowawcy

13.00 – 13.30
13.30 – 14.15

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
Obiad.

Wychowawcy

14.15 – 15.00

Pogadanka na temat zdrowej żywności. Zabawy chustą Wychowawcy
animacyjną na boisku szkolnym. Podwieczorek.

CZWARTEK 11.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

08.00 – 08.30

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

Wychowawcy
Wychowawcy

08.30 – 08.40

Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki,
zachowania się w autokarze, miejscach
publicznych.

08.40 – 15.00
Wycieczka autokarowa do „JUMP WORLD” w
Katowicach Niezależnie od tego czy dzieci lubią
skakać, robić przewroty czy grać w siatkówkę – w
Parku Trampolin będą mogły wyszaleć się w
ciekawy i bezpieczny sposób. Wyposażenie to:
Strefa sportów - każda osobna, każda wyposażona
w najlepsze sprzęty i każda jest trampolinami
wyłożona! Strefa siatkówki, dodgeballu oraz
basketu. Nigdy nie dosięgnąłeś do siatki, by móc
zablokować ścięcie? U nas to możliwe! Wsad za
trzy punkty? Czemu nie! Poznaj także dodgeball,
czyli grę w dwa ognie w niecodziennych
okolicznościach.
Tor przeszkód - rekord za rekordem, przeszkoda za

Kierownik
Wychowawcy

przeszkodą, skok za skokiem. Bądź najlepszą wersją
siebie i pokonaj tor jak najszybciej.
Sala Zabaw MAXYMEK w Mysłowicach Największa w rejonie sala zabaw dla dzieci
połączona z centrum fitness! Wyposażona w
wielopoziomową konstrukcję, zjeżdżalnie: falistą,
rolkową, spiralną, baseny z piłeczkami, trampolinę,
boisko do gry w piłkę nożną, tor formuły, wieżę
Spidermana. Dla najmłodszych – kącik malucha
wyposażony w konstrukcję z basenem z piłeczkami,
zjeżdżalnią, mini trampoliną.
Wychowawcy
15.00

Przekazanie dzieci rodzicom.

PIĄTEK 12.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

08.00 – 08.30

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

08..30 – 08.40

Pogadanka nt bezpieczeństwa trakcie zajęć w Parku
Wodnym Tychy.

08.40 – 14.00

Wyjście do Wodnego Parku Tychy. Udział w
zajęciach „Misji H2O”To pełna wirtualnych
przygód strefa rekreacji i rywalizacji, w której
wśród 30 multimedialnych stanowisk z dotykowymi
ekranami i sensorami ruchu oraz z 80 tysiącami
wariacji w zakresie scenariusza, każde dziecko
znajdzie coś dla siebie. Strefa ta rozbudza
ciekawość. To przestrzeń o funkcji przede
wszystkim edukacyjnej i poznawczej. Nie zabrakło
tam również elementów rozrywkowych, które uczą
przez dobrą zabawę. Strefa Edukacyjna podzielona
jest na pięć zróżnicowanych scenograficznie stref
tematycznych, układających się w spójną trasę.
Motywem przewodnim jest szeroko rozumiany
żywioł wody. Multimedialne stanowiska pozwalają
obcować z nauką i wiedzą na wiele różnych
sposobów. Wodna Akademia to kraina wiedzy, która
pozwoli znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania i z
pewnością zachwyci każdego odwiedzającego. Na
stanowiskach można sprawdzić między innymi jak
dźwięki rozchodzą się w wodzie, na czym polega
praca zegara wodnego, jak zachowuje się woda na
różnych powierzchniach, czy kształt łodzi ma
wpływ na jej prędkość i w jaki sposób tworzą się
wiry wodne. Po wizycie można sprawdzić swoją

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE
Wychowawcy

Wychowawcy
Kierownik

wiedzę rozwiązując quiz i porównując swoje wyniki
z innymi odwiedzającymi Wodną Akademię.
14.00 – 14.10

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wychowawcy

14.10 – 14.30

Obiad.

Wychowawcy
Kierownik
Wychowawcy

14.30 – 15.00

Podsumowanie pobytu, rozstrzygnięcie
współzawodnictwa w konkursach, wręczenie
dyplomów, nagród pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa w półkolonii. Przekazanie dzieci
rodzicom.

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONIACH LETNICH
TYDZIEŃ IV
15.07 – 19.07.2019r. SP-18
PONIEDZIAŁEK 15.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

08.00 – 08.45

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

Wychowawcy

08.45 - 09.00

Pogadanka nt bezpieczeństwa w trakcie zajęć.

Wychowawcy

09.00 – 09.30

Spotkanie organizacyjno – porządkowe,
przydzielenie do grup, zapoznanie z regulaminem.
Wspólne ustalenie kontraktu półkolonii.

Kierownik
Wychowawcy

09.30 – 10.30

Warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas wakacji Wychowawcy
- prowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej.

10.30 – 13.15

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką
ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego
korzystania z kąpieli wodnej

Kierownik
Wychowawcy

13.15 – 13.30

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wychowawcy

13.30 – 13.50

Obiad.

Wychowawcy

13.50 – 14.00

Pogadanka na temat kultury spożywania posiłków.

Wychowawcy

14.00 – 14.50

Zabawa „ Na dobry początek”. Gry i zabawy
rekreacyjne na terenie placu zabaw

Wychowawcy

14.50 – 15.00

Czynności higieniczne i podwieczorek.

Wychowawcy

WTOREK 16.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

08.00 – 08.30

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

Wychowawcy

Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki,
zachowania się w autokarze, miejscach
publicznych.

Wychowawcy

08.30 – 08.40

Wycieczka autokarowa LEGENDIA w Chorzowie.

Kierownik
Wychowawcy

08.40 – 15.00

15.00

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko to atrakcja
numer 1 na Śląsku i zarazem największy
tematyczny park rozrywki w Polsce! Od blisko 60
lat zapewnia doskonałą zabawę gościom w każdym
wieku. . Przekraczając próg Legendii przenosicie się
do magicznego świata zabawy, w którym motywem
przewodnim są legendy, baśnie i
opowiadania. Odkryjecie tu legendę o Skarbniku –
śląskim, dobrym duchu kopalni, Lechu –
legendarnym twórcy państwa polskiego, kwiecie
paproci, strasznym Bazyliszku i wiele innych
historii, wyrażonych m.in. w tematyzacjach, dzięki
czemu zostaną w pamięci na dłużej, zapewnią moc
wrażeń i dużo radości.
Przekazanie dzieci rodzicom.

Wychowawcy

ŚRODA 17.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE

08.00 – 08.30

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.

Wychowawcy
Kierownik
Wychowawcy

08.30 – 11.00

Wyjazd trolejbusem do Paprocan - w programie:
Wizyta w Rybaczówce ,ścieżka edukacyjna i grill z
pieczeniem kiełbasek. Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa podczas korzystania z środków
komunikacji miejskiej i w czasie ruchu drogowego.

11.00 – 13.00

Gry i zabawy na „Pirackim Placu Zabaw” nad
Jeziorem paprocańskim

Kierownik
Wychowawcy

Przejazd do SP 18 Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa podczas korzystania z środków
komunikacji miejskiej i w czasie ruchu drogowego.

Wychowawcy

13.00 – 13.30
13.30 – 14.15

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
Obiad.

Wychowawcy

14.15 – 15.00

Pogadanka na temat zdrowej żywności. Zabawy

Wychowawcy

chustą animacyjną na boisku szkolnym.
Podwieczorek.
CZWARTEK 18.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

08.00 – 08.30 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.
08.30 – 08.40

Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki,
zachowania się w autokarze, miejscach publicznych.
Wycieczka autokarowa do „Osikowej Doliny”.
Osikowa Dolina to miejsce, które urzeka wszystkich
swoją niezwykłą naturalnością i ciepłem drewna
osikowego. Dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci
będą miały możliwość zapoznania się z mało znaną
techniką rękodzielnictwa z tego naturalnego surowca.

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE
Wychowawcy
Wychowawcy
Kierownik
Wychowawcy

08.40 – 15.00 Pod opieką instruktorów, dzięki oryginalnej technice
dzieci jak i wychowawcy wykonają różnorodne
dekoracje i ozdoby z naturalnych wiórów drewna
osikowego. Warsztaty w Osikowej Dolinie to
niezapomniana lekcja, nauki tradycji połączona z
możliwością rozwoju zdolności: artystycznych,
kreatywnych i manualnych.
Wychowawcy
15.00

Przekazanie dzieci rodzicom.

PIĄTEK 19.07.2019r.
GODZINY

DZIAŁANIA

08.00 – 08.30 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie.
08.30 – 08.40

ODPOWIEDZIALNY
ZA WYKONANIE
Wychowawcy

Pogadanka nt bezpieczeństwa trakcie zajęć w Parku
Wodnym Tychy.

08.40 – 14.00 Wyjście do Wodnego Parku Tychy. Udział w
zajęciach „Misji H2O”To pełna wirtualnych przygód
strefa rekreacji i rywalizacji, w której wśród 30
multimedialnych stanowisk z dotykowymi ekranami i
sensorami ruchu oraz z 80 tysiącami wariacji w
zakresie scenariusza , każde dziecko znajdzie coś dla
siebie. Strefa ta rozbudza ciekawość. To przestrzeń o
funkcji przede wszystkim edukacyjnej i poznawczej.
Nie zabrakło tam również elementów rozrywkowych,
które uczą przez dobrą zabawę. Strefa Edukacyjna
podzielona jest na pięć zróżnicowanych

Wychowawcy
Kierownik

scenograficznie stref tematycznych, układających się
w spójną trasę. Motywem przewodnim jest szeroko
rozumiany żywioł wody. Multimedialne stanowiska
pozwalają obcować z nauką i wiedzą na wiele
różnych sposobów. Wodna Akademia to kraina
wiedzy, która pozwoli znaleźć odpowiedzi na
nurtujące pytania i z pewnością zachwyci każdego
odwiedzającego. Na stanowiskach można sprawdzić
między innymi jak dźwięki rozchodzą się w wodzie,
na czym polega praca zegara wodnego, jak
zachowuje się woda na różnych powierzchniach, czy
kształt łodzi ma wpływ na jej prędkość i w jaki
sposób tworzą się wiry wodne. Po wizycie można
sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując quiz i
porównując swoje wyniki z innymi odwiedzającymi
Wodną Akademię.
14.00 – 14.10 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wychowawcy

14.10 – 14.30 Obiad.

Wychowawcy

Podsumowanie pobytu, rozstrzygnięcie
współzawodnictwa w konkursach, wręczenie
14.30 – 15.00 dyplomów, nagród pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa w półkolonii. Przekazanie dzieci
rodzicom.

Kierownik
Wychowawcy

Zastrzegamy możliwość zmian w programie z przyczyn od nas niezależnych.

O CZYM KAŻDY PÓŁKOLONISTA PAMIĘTAĆ POWINIEN !
1. Przez cały okres trwania półkolonii w plecaku podręcznym (bez względu na pogodę)
mamy:


kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową



chusteczki higieniczne i nawilżane



zapasową koszulkę i skarpetki



Kartę ŚKUP



napój (najlepiej wodę w zakręcanej plastikowej butelce)



Piórnik z pełnym wyposażeniem ( podpisany – może zostawać w placówce)

2. Ponadto przynosimy:

24.06.2019r.
Strój
kąpielowy,
ręcznik, klapki,
suszarka do
włosów

01.07.2019r.
Strój
kąpielowy,
ręcznik, klapki,
suszarka do
włosów

08.07.2019r.
Strój
kąpielowy,
ręcznik, klapki,
suszarka do
włosów

15.07.2019r.
Strój
kąpielowy,

25.06.2019r.
Środek
przeciwwymiotny
(gdy dziecko źle
znosi jazdę
autokarem),
woreczki,
wygodne obuwie
sportowe
02.07.2019r.
Środek
przeciwwymiotny
(gdy dziecko źle
znosi jazdę
autokarem),
woreczki,
wygodne obuwie
sportowe

26.06.2019r.

09.07.2019r.
Środek
przeciwwymiotny
(gdy dziecko źle
znosi jazdę
autokarem),
woreczki
wygodne obuwie
sportowe
16.07.2019r.
Środek
przeciwwymiotny

10.07.2019r.

Wygodny strój
sportowy
Karta ŚKUP

03.07.2019r.
Wygodny strój
sportowy
Karta ŚKUP

Wygodny strój
sportowy
Karta ŚKUP

17.07.2019r.
Wygodny strój
sportowy

27.06.2019r,
Środek
przeciwwymiotny
(gdy dziecko źle
znosi jazdę
autokarem),
woreczki,
wygodne obuwie
sportowe
04.07.2019r,
Środek
przeciwwymiotny
(gdy dziecko źle
znosi jazdę
autokarem),
woreczki
wygodne obuwie
sportowe

28.06.2019r.

11.07.2019r,
Środek
przeciwwymiotny
(gdy dziecko źle
znosi jazdę
autokarem),
woreczki
wygodne obuwie
sportowe
18.07.2019r.
Środek
przeciwwymiotny

12.07.2019r.

Wygodny
strój
sportowy

05.07.2018r.
Wygodny
strój
sportowy

Wygodny
strój
sportowy

19.07.2019r.
Wygodny

ręcznik, klapki,
suszarka do
włosów

(gdy dziecko źle
znosi jazdę
autokarem),
woreczki
wygodne obuwie
sportowe

Karta ŚKUP

(gdy dziecko źle
znosi jazdę
autokarem),
woreczki
wygodne obuwie
sportowe

PROSIMY O PRZYNOSZENIE OBUWIA ZMIENNEGO.

strój
sportowy

