
ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONIACH LETNICH 

TYDZIEŃ I  

04.07.2022r. – 08.07.2022r.  
 

PONIEDZIAŁEK   04.07.2022r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 08.30 
Schodzenie się, czynności higieniczne, zabawy 

integracyjne 

Wychowawcy 

08.30 – 09:00 
Czynności higieniczne , śniadanie. Pogadanka o 

kulturze spożywania posiłków. 

Wychowawcy 

09:00 – 09:45 
Warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas wakacji - 

prowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej. 

Kierownik 

Wychowawcy 

09.45 – 10.15 

Spotkanie organizacyjno – porządkowe, przydzielenie 

do grup, zapoznanie z regulaminem. Wspólne 

ustalenie kontraktu półkolonii. 

Kierownik 

Wychowawcy 

10:15 – 13.00 

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką 

ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego 

korzystania z kąpieli wodnej 

Kierownik 

Wychowawcy 

13.00 – 13.30 
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. 

Obiad.  

Wychowawcy 

13.30 – 14.30 

Gry, zabawy na placu zabaw. Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń 

zabawowych. 

Wychowawcy 

14.30 – 14.40 Podwieczorek Wychowawcy 

14.40 – 15.00 Gry i zabawy rekreacyjne na terenie placówki Wychowawcy 

15.00  Przekazanie dzieci rodzicom. Wychowawcy 

 

WTOREK   05.07.2022r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 8.30 

Schodzenie się, czynności higieniczne, Pogadanka nt 

bezpieczeństwa podczas wycieczki, zachowania się 

w autokarze, miejscach publicznych. 

Wychowawcy 

8.30 – 09:00 Czynności higieniczne , śniadanie. Wychowawcy 

09.00-15.00 

Wycieczka autokarowa - Wycieczka autokarowa 

Zator Energylandia Bajkolandia w programie  

Zabawa w strefie dziecięcej czyli  prawdziwej krainie 

marzeń wszystkich maluchów. Chcemy by nasze 

dzieci  miały możliwość wybawienia się na wielu 

atrakcjach, specjalnie im dedykowanych. Wszystkie z 

urządzenia są bezpieczne i  odpowiednio 

Kierownik 

Wychowawcy 



udekorowane, aby 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  06.07.2022r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 08.30 
Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne. 

Pogadanka – rola warzyw w diecie dzieci. 

Wychowawcy 

08.30 – 09.00 
Czynności higieniczne Śniadanie Kierownik 

Wychowawcy 

09.00 – 10.00 
Konkurs plastyczny „ Moje wymarzone wakacje”. 

Gry i zabawy w  parku.  

Kierownik 

Wychowawcy 

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 

13.00 – 13.30 
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. 

Obiad. 

Wychowawcy 

13.30 – 14.30 

Zabawa w naukowców „W świecie roślin” 

-Tworzymy magiczny świat roślin – „Rosnące 

obrazki” 
  Podwieczorek. 

Wychowawcy 

14.30 – 15.00 Spotkanie z ciekawą książką. Wychowawcy 

15.00 
Przekazanie dzieci rodzicom. Kierownik 

Wychowawcy 

 

CZWARTEK  07.07.2022r. 

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 08.30 Schodzenie się. Zabawy ruchowe.  Wychowawcy 

08.30 – 09.00 Czynności higieniczne, śniadanie. Wychowawcy 

09.00 – 09.10 
Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki, 

zachowania się w autokarze, miejscach publicznych. 

Kierownik, 

wychowawcy 

09.10 – 15.00 Wycieczka autokarowa – Animal World - Zabrze 

Kierownik 

Wychowawcy 



 Animal World,  posiada charakterystykę wiejskiego 

gospodarstwa, jednak zwierzęta tam żyjące są 

zazwyczaj zupełnie nie z naszej szerokości 

geograficznej. Dzieci mogą w nim zobaczyć, alpaki, 

świnki wietnamskie, owieczki, osiołka, daniele, 

wiewiórki Hudsona, różne gatunki ptaków (między 

innymi papugi i gołębie), gady, a nawet ryby. 

W czasie wizyty można nakarmić również kaczki, 

gęsi i kury – pożywienie dla zwierząt można kupić 

przy wejściu. Po mini zoo oprowadza przewodnik, 

dzięki czemu każdy  może się dowiedzieć czegoś 

ciekawego o życiu i zwyczajach ponad 170 zwierząt, 

tam mieszkających. 

15.00 Przekazanie dzieci rodzicom. 

Wychowawcy 

 

PIĄTEK   08.07.2022r. 

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00–08.30 
Schodzenie się dzieci. Zabawy integracyjne w kole. 

czynności higieniczne, śniadanie. 

Wychowawcy 

08.30–09.00 
Czynności higieniczne, śniadanie. Pogadanka „ Czy i 

dlaczego lubimy owoce” 

Wychowawcy 

09.00–14.00  

Wyjazd trolejbusem do Paprocan - w programie: 

Wizyta w Rybaczówce ,ścieżka edukacyjna i grill z 

pieczeniem kiełbasek. Zabawy na „ Pirackim placu 

zabaw” Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas 

korzystania z środków komunikacji miejskiej i w 

czasie ruchu drogowego. 

Wychowawcy  

Kierownik 

14.00-14.30 
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. 

Obiad. 

Wychowawcy  

Kierownik 

14.30-15.00 

Podsumowanie pobytu, rozstrzygnięcie 

współzawodnictwa w konkursach, wręczenie 

dyplomów, nagród pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 

w półkolonii. Podwieczorek. Przekazanie dzieci 

rodzicom. 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONIACH LETNICH 

TYDZIEŃ II 

11.07.2022r. – 15.07.2022r.  
 

PONIEDZIAŁEK   11.07.2022r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 08.30 
Schodzenie się, czynności higieniczne, zabawy 

integracyjne. 

Wychowawcy 

08.30 – 09:00 
Czynności higieniczne , śniadanie. Pogadanka o 

kulturze spożywania posiłków. 

Wychowawcy 

09:00 – 09:45 
Warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas wakacji - 

prowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej. 

Kierownik 

Wychowawcy 

09.45 – 10.15 

Spotkanie organizacyjno – porządkowe, przydzielenie 

do grup, zapoznanie z regulaminem. Wspólne 

ustalenie kontraktu półkolonii. 

Kierownik 

Wychowawcy 

10:15 – 13.00 

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką 

ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego 

korzystania z kąpieli wodnej 

Kierownik 

Wychowawcy 

13.00 – 13.30 
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. 

Obiad.  

Wychowawcy 

13.30 – 14.30 

Nauka piosenek wakacyjnych. Gry, zabawy na placu 

zabaw. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas 

korzystania z urządzeń zabawowych. 

Wychowawcy 

14.30 – 14.40 Podwieczorek Wychowawcy 

14.40 – 15.00 Gry i zabawy rekreacyjne na terenie placówki Wychowawcy 

15.00  Przekazanie dzieci rodzicom. Wychowawcy 

 

 

WTOREK  12.07.2022r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 8.30 

Schodzenie się, czynności higieniczne, Pogadanka nt 

bezpieczeństwa podczas wycieczki, zachowania się 

w autokarze, miejscach publicznych. 

Wychowawcy 

8.30 – 09:00 Czynności higieniczne , śniadanie. Wychowawcy 

09.00-15.00 

Wycieczka autokarowa - Wycieczka autokarowa 

Zator Energylandia Bajkolandia w programie  

Zabawa w strefie dziecięcej czyli  prawdziwej krainie 

marzeń wszystkich maluchów. Chcemy by nasze 

dzieci  miały możliwość wybawienia się na wielu 

atrakcjach, specjalnie im dedykowanych. Wszystkie z 

Kierownik 

Wychowawcy 



urządzenia są bezpieczne i  odpowiednio 

udekorowane, aby 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   13.07.2022r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 08.30 
Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne. 

Pogadanka – rola warzyw w diecie dzieci. 

Wychowawcy 

08.30 – 09.00 
Czynności higieniczne Śniadanie Kierownik 

Wychowawcy 

09.00 – 10.00 
Konkurs „ Mam talent”.  Gry i zabawy w  parku.  Kierownik 

Wychowawcy 

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 

13.00 – 13.30 
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. 

Obiad. 

Wychowawcy 

13.30 – 14.30 
Zabawy chustą animacyjną , zabawy sportowe na 

boisku .  Podwieczorek. 

Wychowawcy 

14.30 – 15.00 
Spotkanie z ciekawą książką. Konkurs plastyczny                 

„ Moja ulubiona postać z bajki” 

Wychowawcy 

15.00 
Przekazanie dzieci rodzicom. Kierownik 

Wychowawcy 

 

 

 

CZWARTEK   14.07.2022r.  

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 08.30 Schodzenie się. Zabawy ruchowe.  Wychowawcy 

08.30 – 09.00 Czynności higieniczne, śniadanie. Wychowawcy 

09.00 – 09.10 
Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki, 

zachowania się w autokarze, miejscach publicznych. 

Kierownik, 

wychowawcy 



09.10 – 15.00 

Wycieczka autokarowa – Sztolnia Luiza w Zabrzu  

Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu to obiekt absolutnie 

wyjątkowy, powstały w oparciu o jedną z najstarszych 

kopalń węgla kamiennego Górnego Śląska. Obejmuje 

przestrzenie zarówno na powierzchni, jak i prawdziwą 

sieć podziemnych korytarzy, biegnących praktycznie 

pod samym centrum miasta. 

Podziemne trasy turystyczne są największym skarbem 

Sztolni. To prawdziwa podróż przez czas  

i przestrzeń.  

Kierownik 

Wychowawcy 

15.00 Przekazanie dzieci rodzicom. 

Wychowawcy 

 

 

PIĄTEK  15.07.2022 r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00–08.30 
Schodzenie się dzieci. Zabawy integracyjne w kole. 

czynności higieniczne, śniadanie. 

Wychowawcy 

08.30–09.00 
Czynności higieniczne, śniadanie. Pogadanka „ Czy 

zdrowo jem?” 

Wychowawcy 

09.00–14.00  

Wyjazd trolejbusem do Paprocan - w programie: 

Wizyta w Rybaczówce ,ścieżka edukacyjna i grill z 

pieczeniem kiełbasek. Zabawy na „ Pirackim placu 

zabaw” Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas 

korzystania z środków komunikacji miejskiej i w 

czasie ruchu drogowego. 

Wychowawcy  

Kierownik 

14.00-14.30 
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. 

Obiad. 

Wychowawcy  

Kierownik 

14.30-15.00 

Podsumowanie pobytu, rozstrzygnięcie 

współzawodnictwa w konkursach, wręczenie 

dyplomów, nagród pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 

w półkolonii. Podwieczorek. Przekazanie dzieci 

rodzicom. 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONIACH LETNICH 

TYDZIEŃ III 

18.07 – 22.07.2022r.  
 

PONIEDZIAŁEK   18.07.2022r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 08.30 
Schodzenie się, czynności higieniczne, zabawy 

integracyjne. 

Wychowawcy 

08.30 – 09:00 
Czynności higieniczne , śniadanie. Pogadanka o 

kulturze spożywania posiłków. 

Wychowawcy 

09:00 – 09:45 
Warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas wakacji - 

prowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej. 

Kierownik 

Wychowawcy 

09.45 – 10.15 

Spotkanie organizacyjno – porządkowe, przydzielenie 

do grup, zapoznanie z regulaminem. Wspólne 

ustalenie kontraktu półkolonii. 

Kierownik 

Wychowawcy 

10:15 – 13.00 

Wyjście na basen. Zabawy w wodzie pod opieką 

ratowników. Pogadanka na temat bezpiecznego 

korzystania z kąpieli wodnej 

Kierownik 

Wychowawcy 

13.00 – 13.30 
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. 

Obiad.  

Wychowawcy 

13.30 – 14.30 
Zabawy ruchowe, integracyjne, kreatywne w grupach 

 

Wychowawcy 

14.30 – 14.40 Podwieczorek Wychowawcy 

14.40 – 15.00 

„Co w trawie piszczy?” – czyli roślinność łąk, lasów i 

ogrodów –obserwacje przyrodnicze 

 

Wychowawcy 

15.00  Przekazanie dzieci rodzicom. Wychowawcy 

 

 

WTOREK  19.07.2022r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 8.30 

Schodzenie się, czynności higieniczne, Pogadanka nt 

bezpieczeństwa podczas wycieczki, zachowania się 

w autokarze, miejscach publicznych. 

Wychowawcy 

8.30 – 09:00 Czynności higieniczne , śniadanie. Wychowawcy 

09.00-15.00 

Wycieczka autokarowa - Wycieczka autokarowa 

Zator Energylandia Bajkolandia w programie  

Zabawa w strefie dziecięcej czyli  prawdziwej krainie 

marzeń wszystkich maluchów. Chcemy by nasze 

dzieci  miały możliwość wybawienia się na wielu 

Kierownik 

Wychowawcy 



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 

zobaczyć figury bajkowych zwierzątek. Wyprawa do 

tej krainy na pewno będzie niezapomnianym 

przeżyciem! 

 

15.00 
Przekazanie dzieci rodzicom. Kierownik 

Wychowawcy 

 

 

ŚRODA   20.07.2022r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 08.30 
Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne. 

Pogadanka – rola warzyw w diecie dzieci. 

Wychowawcy 

08.30 – 09.00 
Czynności higieniczne Śniadanie Kierownik 

Wychowawcy 

09.00 – 10.00 
Konkurs „ Moje wymarzone wakacje”.  Gry i zabawy 

w  parku.  

Kierownik 

Wychowawcy 

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 

13.00 – 13.30 
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. 

Obiad. 

Wychowawcy 

13.30 – 14.30 
Zabawy chustą animacyjną , zabawy sportowe na 

boisku .  Podwieczorek. 

Wychowawcy 

14.30 – 15.00 
Spotkanie z ciekawą książką. Tworzymy komiks o 

naszej półkolonii                  

Wychowawcy 

15.00 
Przekazanie dzieci rodzicom. Kierownik 

Wychowawcy 

 

 

CZWARTEK   21.07.2022r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00 – 08.30 Schodzenie się. Zabawy ruchowe.  Wychowawcy 

08.30 – 09.00 Czynności higieniczne, śniadanie. Wychowawcy 

09.00 – 09.10 
Pogadanka nt bezpieczeństwa podczas wycieczki, 

zachowania się w autokarze, miejscach publicznych. 

Kierownik, 

wychowawcy 



09.10 – 15.00 

Wycieczka autokarowa – Zabytkowa Kopalnia 

Srebra w Tarnowskich Górach. 

Dzieci zobaczą wyjątkową w skali świata kopalnię, w 

której uruchomiono pierwszą na Górnym Śląsku 

maszynę parową. Odkryją, kim byli tarnogórscy 

gwarkowie i dowiedzą się jakimi metodami 

wydobywali skarby, które zostawiła im natura. Tylko 

tu uczestnicy wycieczki poczują klimat dawnej 

górniczej pracy i przepłyną łodziami podziemną 

rzekę. Dzieci odkryją jedyną w Polsce wciąż 

działającą sztolnię odwadniającą i jeden z 

najdłuższych w Europie podziemnych przepływów 

łodziami. Dowiedzą się, w jaki sposób górnicy 

pokonali siły natury oraz poznają niezwykłą historię i 

wykute w skale tajemnicze legendy.  

  

Kierownik 

Wychowawcy 

15.00 Przekazanie dzieci rodzicom. 

Wychowawcy 

 

 

PIĄTEK  22.07.2022 r.  

 

GODZINY DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY  

ZA WYKONANIE 

08.00–08.30 
Schodzenie się dzieci. Zabawy integracyjne w kole. 

czynności higieniczne, śniadanie. 

Wychowawcy 

08.30–09.00 
Czynności higieniczne, śniadanie. Pogadanka „Czy 

istnieją zdrowe słodycze?” 

Wychowawcy 

09.00–14.00  

Wyjazd trolejbusem do Paprocan - w programie: 

Wizyta w Rybaczówce ,ścieżka edukacyjna i grill z 

pieczeniem kiełbasek. Zabawy na „ Pirackim placu 

zabaw” Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas 

korzystania z środków komunikacji miejskiej i w 

czasie ruchu drogowego. 

Wychowawcy  

Kierownik 

14.00-14.30 
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu. 

Obiad. 

Wychowawcy  

Kierownik 

14.30-15.00 

Podsumowanie pobytu, rozstrzygnięcie 

współzawodnictwa w konkursach, wręczenie 

dyplomów, nagród pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 

w półkolonii. Podwieczorek. Przekazanie dzieci 

rodzicom. 

Wychowawcy 

 


