
 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONIACH LETNICH 

TYDZIEŃ I  

19.07.2021r. – 23.07.2021r.  
 

PONIEDZIAŁEK   19.07.2021r.  
 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

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

08.30 – 08.45 
Pogadanka nt zasad bezpieczeństwa podczas pandemii 

i przestrzegania obostrzeń covidowych. 

Wychowawcy 

08.45 – 09.15 
Warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas wakacji - 

prowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej. 

Kierownik 

Wychowawcy 

09.15 – 10.00 

Spotkanie organizacyjno – porządkowe, przydzielenie 

do grup, zapoznanie z regulaminem. Wspólne 

ustalenie kontraktu półkolonii. 

Kierownik 

Wychowawcy 

10.00 – 13.30 

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką 

ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego 

korzystania z kąpieli wodnej 

Kierownik 

Wychowawcy 

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 
Zabawa  „ Na dobry początek”. Gry i zabawy 

rekreacyjne na terenie placu zabaw 

Wychowawcy 

15.00 
Czynności higieniczne i podwieczorek. Przekazanie 

dzieci rodzicom. 

Wychowawcy 

 

WTOREK   20.07.2021r.  
 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 8.30 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie. Wychowawcy 

8.30 
Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki, 

zachowania się w autokarze, miejscach publicznych. 

Wychowawcy 

8.30 – 15.00 

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 

Kierownik 

Wychowawcy 



scenografii  pełni rolę edukacyjną: dzieci będą mogły 

zobaczyć figury bajkowych zwierzątek. Wyprawa do 

tej krainy na pewno będzie niezapomnianym 

przeżyciem! 

 

15.00 
Przekazanie dzieci rodzicom. Kierownik 

Wychowawcy 

 

ŚRODA   21.07.2021r.  
 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 08.30 
Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie. 

Konkurs plastyczny „ Moje wymarzone wakacje” 

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 LO.  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  22.07.2021r. 
 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

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 - Jura Krakowsko 

Częstochowska - Zamek Ogrodzieniec - Park 

Miniatur 

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu to prawdziwa 

perła Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, wznosi 

się w środkowej części Jury, na najwyższym jej 

wzniesieniu - Górze Janowskiego, która wg 

Kierownik 

Wychowawcy 

https://www.polskieszlaki.pl/ogrodzieniec.html
https://www.polskieszlaki.pl/podzamcze.html


najnowszych badań ma wysokość 516 m n.p.m. Nie 

ma zamku na Jurze, który robiłby większe wrażenie 

na turystach i przyciągał tak liczne rzesze 

odwiedzających. To największa budowla na Wyżynie, 

sięgająca czasów Kazimierza Wielkiego czyli 

początku XIV wieku, a nawet poprzedniego stulecia, 

kiedy stanęły tu drewniane zabudowania grodu wśród 

białych, masywnych skał. A skały te wytworzyły się 

tutaj tak wyjątkowo, że tworzą unikatowe skalne 

miasto, nazywane tu Skalnym Miastem Podzamcza. 

Nie trzeba więc jechać do Czech, bo piękny, skalny 

labirynt czeka w Podzamczu w województwie 

śląskim! 

 

15.00 Przekazanie dzieci rodzicom. 

Wychowawcy 

 

PIĄTEK   23.07.2021r. 
 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 

09.00 

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie. Wychowawcy 

09..00 – 

10.00 

Zabawy integracyjne na obiekcie. Pogadanka nt 

bezpieczeństwa trakcie zajęć na basenie. 

 

10.00 – 

13.00 

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką 

ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego 

korzystania z kąpieli wodnej. Zabawy na okolicznym 

placu zabaw. 

Wychowawcy  

Kierownik 

13.00 - 

13.15 

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wychowawcy 

13.15 – 

14.00 

Obiad. Wychowawcy 

14.00 – 

15.00 

Podsumowanie pobytu, rozstrzygnięcie 

współzawodnictwa w konkursach, wręczenie 

dyplomów, nagród pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 

w półkolonii. Przekazanie dzieci rodzicom. 

Kierownik 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.polskieszlaki.pl/skalne-miasto-podzamcza.htm


 

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONIACH LETNICH 

TYDZIEŃ II 

26.07.2021r. – 30.07.2021r.  
 

PONIEDZIAŁEK   26.07.2021r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

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

08.30 – 08.45 
Pogadanka nt zasad bezpieczeństwa podczas pandemii 

i przestrzegania obostrzeń covidowych. 

Wychowawcy 

08.45 – 09.15 
Warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas wakacji - 

prowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej. 

Kierownik 

Wychowawcy 

09.15 – 10.00 

Spotkanie organizacyjno – porządkowe, przydzielenie 

do grup, zapoznanie z regulaminem. Wspólne 

ustalenie kontraktu półkolonii. 

Kierownik 

Wychowawcy 

10.00 – 13.30 

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką 

ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego 

korzystania z kąpieli wodnej 

Kierownik 

Wychowawcy 

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 
Zabawa  „ Na dobry początek”. Gry i zabawy 

rekreacyjne na terenie placu zabaw 

Wychowawcy 

15.00 
Czynności higieniczne i podwieczorek. Przekazanie 

dzieci rodzicom. 

Wychowawcy 

 

WTOREK  27.07.2021r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 8.30 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie. Wychowawcy 

8.30 
Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki, 

zachowania się w autokarze, miejscach publicznych. 

Wychowawcy 

8.30 – 15.00 

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   28.07.2021r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 

08.30 

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   29.07.2021r.  
 

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 – ZOO Chorzów 

 

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie jest jednym z 

większych ogrodów w Polsce. Co ciekawe, zarówno pod 

względem powierzchni, jak i liczby zwierząt. Na jego 

terenie można znaleźć ponad 1 200 ryb, 600 osobników 

ptaków (m.in. flamingi, pelikany, strusie afrykańskie, 

żurawie, puchacze oraz nandu), gady, płazy, 

bezkręgowce, a także ssaki, łącznie ponad 76 gatunków. 

Kierownik 

Wychowawcy 



Wśród ssaków na szczególne zauważenie zasługują 

oczywiście słonie afrykańskie, hipopotamy, nosorożce 

białe, tygrysy syberyjskie, niedźwiedzie, gerezy 

abisyńskie, lemury, a także mandryle. Oprócz bogatej 

kolekcji zwierząt afrykańskich, miejsce to może 

pochwalić się także cennymi gatunkami drzew oraz 

krzewów. 

15.00  Przekazanie dzieci rodzicom. Wychowawcy 

 

PIĄTEK  30.07.2021 r.  
 

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 

09.00 

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie. Wychowawcy 

09..00 – 

10.00 

Zabawy integracyjne na obiekcie. Pogadanka nt 

bezpieczeństwa trakcie zajęć na basenie. 

 

10.00 – 

13.00 

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką 

ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego 

korzystania z kąpieli wodnej. Zabawy na okolicznym 

placu zabaw. 

Wychowawcy  

Kierownik 

13.00 - 

13.15 

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wychowawcy 

13.15 – 

14.00 

Obiad. Wychowawcy 

14.00 – 

15.00 

Podsumowanie pobytu, rozstrzygnięcie 

współzawodnictwa w konkursach, wręczenie 

dyplomów, nagród pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 

w półkolonii. Przekazanie dzieci rodzicom. 

Kierownik 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONIACH LETNICH 

TYDZIEŃ III 

02.08 – 06.08.2021r.  
 

PONIEDZIAŁEK   02.08.2021r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

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

08.30 – 08.45 
Pogadanka nt zasad bezpieczeństwa podczas pandemii 

i przestrzegania obostrzeń covidowych. 

Wychowawcy 

08.45 – 09.15 
Warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas wakacji - 

prowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej. 

Kierownik 

Wychowawcy 

09.15 – 10.00 

Spotkanie organizacyjno – porządkowe, przydzielenie 

do grup, zapoznanie z regulaminem. Wspólne 

ustalenie kontraktu półkolonii. 

Kierownik 

Wychowawcy 

10.00 – 13.30 

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką 

ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego 

korzystania z kąpieli wodnej 

Kierownik 

Wychowawcy 

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 
Zabawa  „ Na dobry początek”. Gry i zabawy 

rekreacyjne na terenie placu zabaw 

Wychowawcy 

15.00 
Czynności higieniczne i podwieczorek. Przekazanie 

dzieci rodzicom. 

Wychowawcy 

 

 

WTOREK   03.08.2021r.  
 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 8.30 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie. Wychowawcy 

8.30 
Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki, 

zachowania się w autokarze, miejscach publicznych. 

Wychowawcy 

8.30 – 15.00 

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 

Kierownik 

Wychowawcy 



bajkową krainę. Dodatkowo wiele z elementów 

scenografii  pełni rolę edukacyjną: dzieci będą mogły 

zobaczyć figury bajkowych zwierzątek. Wyprawa do 

tej krainy na pewno będzie niezapomnianym 

przeżyciem! 

 

15.00 
Przekazanie dzieci rodzicom. Kierownik 

Wychowawcy 

 

ŚRODA   04.08.2021r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

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

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   05.08.2021r.  
 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

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 Leśnego Parku 

Niespodzianek w Ustroniu 

Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu to bardzo 

ciekawy rodzaj parku rozrywki, znajdujący się w 

uzdrowiskowej dzielnicy Ustronia – Zawodziu, przy 

ulicy Zdrojowej, na stoku Równicy w Beskidzie 

Śląskim. Leśny Park Niespodzianek jest 

nietypowym ogrodem zoologicznym, gdzie oprócz 

oglądania ciekawych zwierząt, można je dotykać 

Kierownik 

Wychowawcy 

https://www.polskieszlaki.pl/ustron.html
https://www.polskieszlaki.pl/rownica-w-beskidzie-slaskim.htm
https://www.polskieszlaki.pl/beskid-slaski.html
https://www.polskieszlaki.pl/beskid-slaski.html


i karmić i przebywać z nimi bez żadnych 

ograniczeń, bowiem jeleniowate, muflony i alpaki 

chodzą sobie luźno po całym obszarze parku. 

 

15.00 Przekazanie dzieci rodzicom. 

Wychowawcy 

 

 

PIĄTEK   06.08.2021r.  
 

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 

09.00 

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie. Wychowawcy 

09..00 – 

10.00 

Zabawy integracyjne na obiekcie. Pogadanka nt 

bezpieczeństwa trakcie zajęć na basenie. 

 

10.00 – 

13.00 

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką 

ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego 

korzystania z kąpieli wodnej. Zabawy na okolicznym 

placu zabaw. 

Wychowawcy  

Kierownik 

13.00 - 

13.15 

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wychowawcy 

13.15 – 

14.00 

Obiad. Wychowawcy 

14.00 – 

15.00 

Podsumowanie pobytu, rozstrzygnięcie 

współzawodnictwa w konkursach, wręczenie 

dyplomów, nagród pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 

w półkolonii. Przekazanie dzieci rodzicom. 

Kierownik 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONIACH LETNICH 

TYDZIEŃ IV 

09.08 – 13.08.2021r 

 

 
PONIEDZIAŁEK   09.08.20219r.  

 

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 

- prowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej. 

Wychowawcy 

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   10.08.2021r.  
 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 8.30 Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie. Wychowawcy 

8.30 

Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki, 

zachowania się w autokarze, miejscach 

publicznych. 

Wychowawcy 

8.30 – 15.00 

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 

Kierownik 

Wychowawcy 



przypominać jak najbardziej bajkową krainę. 

Dodatkowo wiele z elementów scenografii  pełni 

rolę edukacyjną: dzieci będą mogły zobaczyć figury 

bajkowych zwierzątek. Wyprawa do tej krainy na 

pewno będzie niezapomnianym przeżyciem! 

 

15.00 
Przekazanie dzieci rodzicom. Kierownik 

Wychowawcy 

 

 

ŚRODA   11.08.2021r.  
 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 08.30 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 LO . 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   12.08.2021r.  
 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

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  - Kolejkowo Gliwice 

Kolejkowo to miejsce, które przeniesie dzieci do 

niesamowitego świata, pomniejszonego 25 razy! Jest 

to dokładne odwzorowanie  rzeczywistość i 

przedstawienie codzienność mieszkańców Kolejkowa. 

W miniaturowym świecie zobaczycie życie na wsi, 

potowarzyszycie turystom podczas górskich wypraw, 

Kierownik 

Wychowawcy 



weźmiecie udział w akcji ratunkowej, wcielicie się w 

leśniczego, kupca, pracownika budowlanego, 

mechanika, cyrkowca czy plażowicza. Po Kolejkowie 

poruszają się pociągi oraz samochody. To także 

jedyna makieta w Polsce, na której pływa statek. W 

naszym świecie zmianie ulegają pory dnia. Dzień w 

atrakcji Kolejkowo trwa 9 minut, po których następuje 

noc; zapalają się uliczne latarnie oraz światła w 

budynkach. Jest pięknie! 

 

15.00 Przekazanie dzieci rodzicom. 

Wychowawcy 

 

 

PIĄTEK   13.08.2021r.  
 

ODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 

09.00 

Schodzenie się, czynności higieniczne, śniadanie. Wychowawcy 

09..00 – 

10.00 

Zabawy integracyjne na obiekcie. Pogadanka nt 

bezpieczeństwa trakcie zajęć na basenie. 

 

10.00 – 

13.00 

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką 

ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego 

korzystania z kąpieli wodnej. Zabawy na okolicznym 

placu zabaw. 

Wychowawcy  

Kierownik 

13.00 - 

13.15 

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wychowawcy 

13.15 – 

14.00 

Obiad. Wychowawcy 

14.00 – 

15.00 

Podsumowanie pobytu, rozstrzygnięcie 

współzawodnictwa w konkursach, wręczenie 

dyplomów, nagród pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 

w półkolonii. Przekazanie dzieci rodzicom. 

Kierownik 

Wychowawcy 

 

Zastrzegamy możliwość zmian w programie z przyczyn od nas niezależnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


